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นิยามศัพท์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
นิยามศัพท์ทั่วไป
อ้างอิงจากระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้นายทะเบียนกําหนดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายสินค้า หรือรายครัวเรือน
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลัก เกณฑ์ วิธีการและเงื่อ นไขในการขึ้น ทะเบีย นเกษตรกรให้เป็นไปตามที่
หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนกําหนด
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน จึงขอกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขึ้นทะเบียน ดังนี้
1. เกษตรกร หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ประกอบการเกษตร หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบ
การเกษตร และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบฯ
2. ครัวเรือน หมายถึง บุคคลเดียว หรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่อยู่เดียวกัน
และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจําเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน
ในฐานทะเบี ย นเกษตรกรของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร เมื่ อ ถู ก นํ า ไปใช้ เ พื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ตามมาตรการภาครัฐต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมา กําหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน เท่ากับ 1 ครัวเรือน
3. ครัวเรือนเกษตร หมายถึง บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตร
4. ประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ํา การทํานาเกลือสมุทร
การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค
หรือจําหน่ายหรือใช้งานในฟาร์ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้
1) การทํานาหรือทําไร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป
2) การปลูกผัก หรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือ การเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไป
3) การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่และมีจํานวนต้นตั้งแต่สิบห้าต้นขึ้นไป
4) การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่
และมีจํานวนต้นตั้งแต่สิบห้าต้นขึ้นไป
5) การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
6) การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
7) การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป
8) การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ห้าสิบตัวขึ้นไป
9) การเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
10) การทํานาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป
11) การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
12) การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆ หมายความว่า การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง
จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
13) ประกอบการเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ที่กําหนดตาม 1) ถึง 12) และมีรายได้ตั้งแต่แปดพันบาทต่อปีขึ้นไป
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5. นิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตรและได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายฯ
6. ผู้ขอขึ้นทะเบียน หมายถึง (1) บุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบการเกษตรและเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ในนามครัวเรือน (2) บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ในนามนิติบุคคล
ครัวเรือนเกษตรกรหรือนิติบุคคลหนึ่งให้มีผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หนึ่งคนเท่านั้น
7. หน่วยงานรับขึ้นทะเบียน หมายถึง ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนให้ดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามระเบียบฯ
8. ผู้รับขึ้นทะเบียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้ทําหน้าที่รับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรตามระเบียบฯ
9. แบบคําร้อง หมายถึง เอกสารที่นายทะเบียนกําหนดขึ้นสําหรับใช้บันทึกข้อมูลเกษตรกรเพื่อเป็น
หลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามระเบียบฯ
(ระเบี ย บคณะกรรมการนโยบายและแผนพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ว่ าด้ วยการขึ้ น ทะเบี ย น
เกษตรกร พ.ศ. 2560 ฉบับเต็ม รายละเอียดในภาคผนวก)
นิยามศัพท์ในแบบ ทบก.
1. หัวหน้าครัวเรือน หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับมอบหมายจากครัวเรือนเกษตรกรให้เป็นผู้แจ้งข้อมูล
ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยไม่จําเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน
2. อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ กรณีที่
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่มีเงินเดือนประจํา ให้ถือว่าอาชีพหลักคือรับเงินเดือนประจํา
3. อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก อย่างไรก็ตาม
มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลอาจมีอาชีพหลัก ไม่มีอาชีพรอง
4. รับเงินเดือนประจํา หมายถึง อาชีพของบุคคลที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานบริษัท ลูกจ้างที่รับเงินเป็นรายเดือน
5. รับจ้างทางการเกษตร หมายถึง การรับจ้างดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่กับกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตร เช่น ไถ พรวน ปลูก ดายหญ้า สูบน้ํา ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว โดยได้รับค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินสด
หรือไม่เป็นเงินสด
6. ประกอบธุรกิจการค้า หมายถึง การดําเนินกิจกรรมค้าขายภายใต้การบริหารจัดการและ
มีรายรับรายจ่ายของตนเอง
7. รับจ้างทั่วไป หมายถึง การรับจ้างดําเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างขนส่ง เป็นต้น
8. สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง ผู้อยู่อาศัย กินและใช้เครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกัน โดยอาศัย
อยู่ในครัวเรือน ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
9. รายได้/หนี้สิน ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ในปีที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2560
ถึง เมษายน 2561)
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9.1 รายได้ หมายถึง รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรและรายได้จากแหล่งอื่นๆ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา
(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)
1) รายได้ในภาคเกษตร หมายถึง รายได้จากการประกอบกิจกรรมการเกษตร ทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์
และนาเกลือสมุทร
2) รายได้นอกภาคเกษตร หมายถึง รายได้ที่มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมการเกษตร
9.2 หนี้สิน หมายถึง หนี้ที่กู้ยืมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน บุคคล และสถาบันต่างๆ
ที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น นายทุน พ่อค้า ในปีที่ผ่านมา
1) หนี้สินในภาคเกษตร หมายถึง การกู้ยืมมาเพื่อการลงทุนในการประกอบการเกษตร
2) หนี้สินนอกภาคเกษตร หมายถึง การกู้ยืมมาเพื่อเป็นประโยชน์นอกเหนือจากการลงทุน
ในการประกอบกิจกรรมการเกษตร เช่น การประกอบอาชีพอื่นๆ การบริโภค การศึกษา
10. เครื่องจักรกลการเกษตร หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในงานเกษตร ซึ่งอาจมีการใช้เพื่อการอื่นด้วยก็ได้
แบ่งเป็น 9 หมวด อธิบายเฉพาะบางรายการ ดังนี้
10.1 เครื่องต้นกําลัง หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้นกําลังขับเคลื่อน หรือฉุดลากเครื่องมือต่างๆ เช่น
รถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์เกษตรสูบเดียว รถไถเดินตาม เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น
1) เครื่องปั่นไฟ (Generator) หมายถึงอุปกรณ์กําเนิดไฟฟ้า ต้นกําลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือ
เครื่องยนต์เบนซิน
2) เครื่องยนต์เกษตรดีเซล (สูบเดียว) 9-14 แรงม้า หมายถึง เครื่องยนต์ต้นกําลังขนาด 1 สูบ ที่ใช้
น้ํามันดีเซล ใช้เป็นต้นกําลังในการทําการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ํา
3) เครื่องยนต์เบนซิน หมายถึง เครื่องยนต์ต้นกําลังขนาด 1 สูบ ที่ใช้น้ํามันเบนซิน ใช้เป็นต้นกําลัง
ในการทําการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ํา เครื่องปั่นไฟ
10.2 เครื่องมือเตรียมดิน หมายถึง อุปกรณ์เตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์
หรือมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว
1) ผาลไถ 3-4 จาน หรือ ผาลไถบุกเบิก หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถเตรียมดิน
ขั้นแรก ผาลไถมีจํานวน 3 หรือ 4 จาน
2) ผาลพรวน 5-7 จาน หรือ ผาลพวง หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ใช้ไถย่อยดิน
ผาลไถมีจํานวน 5 จาน 6 จาน หรือ 7 จาน
3) ไถระเบิดดินดาน (ริปเปอร์) หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถทําลายชั้นดินดาน
ขาไถระเบิดดินดานที่จํานวน 1 – 5 ขา
4) ไถหัวหมู หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถเตรียมดินขั้นแรก ผาลไถมีจํานวน
1 จานขึ้นไป
5) พรวน 2 แถว หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถย่อยดิน จานพรวน มีจํานวน
20 จานขึ้นไป
6) รถตี ดิน (แบบตีนตะขาบ) หมายถึง เครื่องต้นกํ าลังที่ใ ช้ขับเครื่องมื อเตรีย มดินแบบโรตารี่
เคลื่อนที่โดยล้อแบบตีนตะขาบ
7) จอบหมุน (โรตารี่) ติดท้ายรถแทรกเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ใช้ไถย่อย
ดิน ทํางานในลักษณะการหมุนตีดิน โดยต่อพ่วงจากเพลาอํานวยกําลังของรถแทรกเตอร์
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10.3 เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด หมายถึง เครื่องปลูก หรือเครื่องหยอด ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์
หรือมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว
1) เครื่องเพาะกล้า หมายถึง เครื่องมือที่ทําการผลิตกล้าข้าวใช้กับเครื่องดํานา
2) รถดํานาแบบเดินตาม หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกกล้าข้าว ใช้คนเดินตามเครื่องปลูก
เครื่องต้นกําลังเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว
3) รถดํานาแบบนั่งขับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกกล้าข้าว เครื่องต้นกําลังเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว
ใช้คนนั่งขับเครื่องปลูก เครื่องยนต์ต้นกําลังมีจํานวน 2-3 สูบ
4) เครื่องหยอดข้าว หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าว แบบติดท้ายรถไถเดินตาม หรือติดท้าย
รถแทรกเตอร์
5) เครื่องพ่น/หว่านข้าว หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าวแบบเครื่องยนต์สะพายหลัง ทํางาน
โดยอาศัยแรงลมจากเครื่องยนต์ในการหว่านข้าว หรือแบบที่ใช้ต่อพ่วงท้ายแทรกเตอร์
6) เครื่ อ งปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง หมายถึ ง อุ ป กรณ์ ใ ช้ ใ นการปลู ก ท่ อ นพั น ธุ์ มั น สํ า ปะหลั ง ต่ อ พ่ ว ง
ท้ายรถแทรกเตอร์
7) เครื่องปลูกอ้อย หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกท่อนพันธุ์อ้อยต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
8) เครื่องปลูกข้าวโพด หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าวโพดต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
10.4 เครื่องมือดูแลรักษา หมายถึง เครื่องมือดูแลรักษาพืช ประเภทเครื่องพ่นยา เครื่องใส่ปุ๋ย ฯลฯ
ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ หรือ มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว
10.5 เครื่องมือเก็บเกี่ยว
1) รถเกี่ยวนวดข้าว (คอมไบน์ข้าว) ขนาดหน้ากว้างน้อยกว่า 3 เมตร
2) รถเกี่ยวนวดข้าว (คอมไบน์ข้าว) ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป
3) รถเกี่ยวนวดข้าวโพด (คอมไบน์ข้าวโพด)
4) เครื่องตัดอ้อยเป็นลํา หมายถึง เครื่องตัดอ้อยที่ไม่มีระบบตัดเป็นท่อนสั้นๆ ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์
5) รถตัดอ้อยเป็นท่อน หมายถึง รถตัดอ้อยที่มีระบบตัดเป็นท่อน
10.6 เครื่องสูบน้ํา
1) เครื่องสูบน้ําใช้เครื่องยนต์ หมายถึง เครื่องสูบน้ําที่ใช้ต้นกําลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน หรือ
เครื่องยนต์ดีเซล
2) เครื่องสูบน้ําใช้ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ําที่ใช้ต้นกําลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
3) เครื่องสูบน้ํา บ่อบาดาล/บ่อตอก เครื่องสูบน้ําที่สูบน้ําจากน้ําใต้ดิน
10.7 รถบรรทุกการเกษตร ไม่รวมถึงรถกระบะ (รถปิ๊กอัพ)
10.8 เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
10.9 ระบบให้น้ําทางท่อ
1) สปริงเกลอร์ หมายถึง ระบบให้น้ําแบบฝนโปรย จ่ายน้ําเป็นวงกว้าง ประมาณ 9 – 24 เมตร
2) มินิสปริงเกลอร์ หมายถึง ระบบให้น้ําแบบฝนโปรย จ่ายน้ําเป็นวงกว้าง ประมาณ 4 – 8 เมตร
11. แปลง หมายถึง ผืนที่ดินที่ประกอบการเกษตรขนาดย่อยสุดที่สามารถจําแนกได้ ในกรณีเอกสารสิทธิ์
ฉบับเดียวแต่มีการแบ่งแยกที่ดินประกอบการเกษตรกันอย่างชัดเจน ให้จําแนกเอกสารสิทธิ์ฉบับนั้น
ออกเป็นคนละแปลง
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12. การถือครองที่ดิน หมายถึง สิทธิในการครอบครองหรือใช้ที่ดินเพื่อทําการเกษตร ในลักษณะต่างๆ
ของผู้ถือครอง อาจเป็นเนื้อที่ของตนเอง หรือเป็นเนื้อที่ไม่ใช่ของตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ
ของครัวเรือน เช่า และอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
12.1 ของครัวเรือน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงว่าได้เข้าถือครอง
เช่น โฉนด นส.4 นส.3 สปก.4-01 สค.1 กสน. นส.2(ใบจอง) นส.5(ใบไต่สวน) นค.3 ใบเหยียบย่ํา
หรือ สทก. เป็นต้น ที่ครอบครองโดยคนในครัวเรือน
12.2 เช่ า หมายถึ ง ที่ ดิ น ที่ เ ช่ า จากผู้ อื่ น โดยจ่ า ยค่ า เช่ า เป็ น เงิ น สดหรื อ ผลผลิ ต ตามแต่ จ ะตกลง
หรือทําสัญญากับเจ้าของที่ดิน
12.3 อื่นๆ หมายถึง ที่ดินที่ผู้ถือครองเข้าไปทําการเกษตร โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้จ่ายค่าเช่า
เช่น ที่ดินที่บุคคลอื่นอนุญาตให้ทําประโยชน์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
13. นิยามศัพท์เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารที่แสดงว่า
ได้เข้าถือครอง เช่น โฉนด นส.4 นส.3/นส.3ก น.ส.3ข สปก.4-01 กสน นค.3 นส.2 (ใบจอง) สค.1.
ใบไต่สวน (นส.5) และ สทก. เป็นต้น โดยความหมายของเอกสารสิทธิ์บางชนิด ดังนี้
13.1 น.ส.3 หนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือ มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ได้ให้ความหมายว่าเป็ น หนังสื อคํารั บรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ว่า ได้ทํ าประโยชน์ในที่ดินแล้ว จะต้อง
เป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ ได้ตามกฎหมาย คือ จะต้องไม่ใช่ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ํา ทางหลวง
ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง ที่เขา ที่ภูเขา ที่เกาะ ในการดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ทําประโยชน์ในที่ดินครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กําหนดไว้
การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์มีความสําคัญแก่ราษฎรเป็นอย่างมากเพราะสามารถจะใช้เป็นหลักฐาน
ในการแสดงการครอบครองของเจ้าของที่ดิน แต่การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์จะต้องมีการรังวัด
ตรวจสอบจํานวนเนื้อที่ให้แน่นอนและมีการปักหลักกําหนดเขตที่ดิน โดยหนังสือรับรองการทําประโยชน์มี 3 แบบ ดังนี้
(1) แบบ น.ส.3 ก. ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
(2) แบบ น.ส.3 ข. ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
(3) แบบ น.ส.3 ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท้องที่อื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
13.2 ส.ป.ก.4 คื อ หนังสื ออนุญ าตให้เข้ าทําประโยชน์ใ นเขตปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐไม่ใ ช่เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การทําประโยชน์ในพื้นที่ให้แก่บุคคลอื่นได้ ยกเว้น คู่สมรส บุตร เท่านั้น
มีแบบต่างๆ ดังนี้ ส.ป.ก. 4 / ส.ป.ก. 4 - 01 ก /ส.ป.ก. 4 - 01 ข /ส.ป.ก. 4 - 01 ค / ส.ป.ก. 4 - 28 /
ส.ป.ก. 4 - 14 / ส.ป.ก. 4 – 18 / ส.ป.ก. 4 - 98 รวมถึง ส.ป.ก./สร 5 ก
13.3 ก.ส.น. เป็ น หนั ง สื อ แสดงการทํ า ประโยชน์ ซึ่ ง ออกให้ นิ ค มสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ. จั ด ที่ ดิ น
เพื่ อ การครองชี พ พ.ศ. 2511 การได้ สิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ของสมาชิ ก นิ ค มสหกรณ์ การจั ด การที่ ดิ น ลั ก ษณะนี้
กฎหมายมุ่งที่จะให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินที่ได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดินหรือตราจอง
ที่ตราว่าได้ทําประโยชน์แล้ว) หรือสิทธิ์ครอบครอง (น.ส.3) เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์นั้น ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายไว้ คือ
(1) เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้ทําประโยชน์ที่ดินแล้ว
(2) เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
(3) ชําระเงินค่าช่วยทุนรัฐบาลเรียบร้อย
(4) ชําระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว
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สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบตามหลักเกณฑ์ ทั้ง 4 ข้อ ดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จะออกหนังสือ
แสดงการทําประโยชน์ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์นั้น ๆ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้นั้นก็สามารถนําหลักฐานดังกล่าวไปออกโฉนดที่ดิน
หรือ น.ส. 3 ผู้ได้มาซึ่งที่ดินจะโอนที่ดินไปให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากตกทอดทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณ์ที่เป็น
สมาชิกอยู่ และภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ที่ดินนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีด้วย
13.4 น.ค. มี 2 แบบ คือ น.ค.1 และ น.ค. 3
(1) น.ค. 1 คือที่ดินเขตนิคม การเข้าครอบครองทําประโยชน์ กรรมสิทธิ์เป็นของรัฐ
(2) น.ค. 3 เป็นเอกสารที่ออกสืบเนื่องจาก น.ค.1 ซึ่งเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
ในเขตนิคมสร้างตนเอง โดยกรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) จะเป็นผู้ออกให้ กับบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกนิคมตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑
ต่อมาเมื่อสมาชิกของนิคมได้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตเกินกว่า 5 ปี ได้ชําระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปแล้ว
และชําระหนี้สินเกี่ยวกับกิจการนิคมให้ทางราชการแล้ว ก็จะได้รับหนังสือแสดงการทําประโยชน์ (น.ค.3)
เป็นหลักฐาน สมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้รับ หนังสือแสดงการทําประโยชน์ (น.ค.3) แล้ว มาตรา 11 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 บัญญัติให้สามารถนําหลักฐานดังกล่าวขอโฉนดที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ถ้าเป็นการขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
จะต้องยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสํานักงานที่ดินส่วนแยก
ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอํานาจถ้าเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ
วรรคสอง (1)
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดําเนินการเดินสํารวจรังวัด
ออกโฉนดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง และได้เข้าไปทําการสํารวจรังวัดถึงที่ดินของผู้ใด หากผู้นั้นมีหลักฐาน น.ค.3
ก็ สามารถนํ า น.ค.3 เป็ นหลั กฐานในการเดิ นสํ ารวจออกโฉนดที่ ดิ นได้ โฉนดที่ ดิ นที่ ได้ ออกจากหลั กฐาน น.ค.3
จะถูกกําหนดห้ามโอน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดิน เว้นแต่ตกทอดทางมรดก และในกําหนดเวลาห้ามโอนนี้
ที่ดินไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
13.5 ส.ท.ก. คือหนังสืออนุ ญาตให้ทําประโยชน์ได้ถูกต้องตามกฎหมายในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นการชั่วคราว ได้คราวละ 5 ปี ออกโดยกรมป่าไม้ สามารถตกทอดได้ทางมรดก แบ่งเป็น
(1) ส.ท.ก. 1 ก. อนุญาตให้ทําประโยชน์ ได้ไม่เกิน 20 ไร่ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในคราวแรก
(2) ส.ท.ก. 2 ก. คือ ที่ ส.ท.ก. 1 ก แต่เสียค่าธรรมเนียม ในคราวต่อมา
ดั ง นั้ น หาก ส.ท.ก. 1 ก ฉบั บ ใดที่ มี อ ายุ เ กิ น 5 ปี ในวั น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นให้ สั น นิ ษ ฐานว่ า อาจเปลี่ ย นแปลง
เป็ น ส.ท.ก.2 ก ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบให้ ล ะเอี ย ด สํ า หรั บ ส.ท.ก.1 ข อนุ ญ าตเพื่ อ การปลู ก ป่ า หรื อ
ไม้ยืนต้นทําประโยชน์ ไม่เกิน 35 ไร่ และไม่ควรมีไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่
13.6 ส.ค.1 คื อ ใบแจ้ ง การครอบครองที่ ดิ น เป็ น หลั ก ฐานว่ า ตนครอบครองที่ ดิ น แปลงใดอยู่
(ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค. 1 อีกแล้ว) ส.ค. 1 ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้
เพียงแต่ เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินเท่านั้น ดังนั้น ส.ค. 1 จึงทําการโอนกั นได้เพียงแต่แสดงเจตนา
สละการครอบครองเท่านั้น และไม่ยึดถือ พร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.1
มีสิทธิ์นํามาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3 น.ส.3 ก และ น.ส.3 ข ได้ตามเงื่อนไขของทางราชการ
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14. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น
ภ.บ.ท.5 คือ ใบเสียภาษีบํารุงท้องที่ เป็นหลักฐานการเสียภาษีที่ดิน ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิ
การถือครองที่ดินแต่อย่างใด ออกโดยที่ว่าการอําเภอและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
อนุญาต 3. (อ.3) คือ ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทําประมง
หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
15. เขตชลประทาน หมายถึง เขตพื้นที่ของการพัฒนาทรัพยากรน้ํา โดยการจัดสรรน้ํา
เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม ดังนั้น พื้นที่การเกษตรจึงถูกตีความให้อยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
15.1 นอกเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่นอกเขตชลประทาน
15.2 ในเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่ในเขตที่มีการชลประทาน
16. แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร หมายถึง แหล่งน้ําที่เกษตรกรสามารถนําไปใช้เพื่อการเพาะปลูกในแต่ละแปลงปลูก
ในปีการผลิตที่ผ่านมาว่าเป็นของตนเองหรือเป็นของสาธารณะ ซึ่งแต่ละแปลงปลูกสามารถมีแหล่งน้ํามากกว่า 1 แหล่ง
16.1 บ่อน้ําตื้น หมายถึง แหล่งน้ําผิวดินที่สามารถขุดนําน้ํามาใช้รวมถึงลักษณะบ่อน้ําที่ใส่ปลอกซีเมนต์
ไม้ คอนกรีต หรือบ่อดินถาวรที่ใช้เป็นประจํา
16.2 บ่ อ บาดาล หมายถึง รู ห รื อ ปล่ อ งที่เ จาะถึ งชั้ นน้ํ า ใต้ดิ น ที่ ส ามารถนํา น้ําขึ้ น มาใช้มี ค วามลึ ก
จากผิวดิน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
16.3 สระน้ํา หมายถึง แหล่งน้ําผิวดินที่ถูกกักเก็บในพื้นที่ลุ่ม สระที่ขุดเป็นที่เก็บกักน้ํา
16.4 หนองน้ํ า/สระ หมายถึ ง แหล่ งน้ํ า ผิ ว ดิ น ที่ถูก กั ก เก็ บ ในหนอง บึง สระน้ํ า คลอง ทะเลสาบ
ลําธาร อ่างเก็บน้ํา เป็นต้น
16.5 คลองชลประทาน หมายถึง แหล่งน้ําที่ซึ่งอยู่ในเขตบริการภาคการเกษตรของกรมชลประทาน
ซึ่งมีการดําเนินการในลักษณะของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นหลัก
16.6 ไม่มีแหล่งน้ําสําหรับเพาะปลูก หมายถึง พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําในการเพาะปลูกทั้งที่เป็นของตนเอง
และแหล่งน้ําสาธารณะ
17. ระบบพิกัด และโซน
17.1 ระบบพิกัด (Coordinate system) หมายถึง ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่อยู่ในรูปของสถานที่ตั้ง
หรื อคุ ณ ลักษณะอื่ นใดบนพื้นที่โ ลกจะต้องมี พิกัดกํ ากับไว้เ สมอ เพื่ อให้ทราบว่าวั ตถุหรื อสิ่ งของนั้นมีที่อ ยู่
ที่แน่นอน และสามารถคํานวณหาความสัมพันธ์เชิงตําแหน่งในระหว่างกันได้
ระบบพิกัดกริด (Universal Transverse Mercator System: UTM) เป็นระบบตารางกริด
ที่ ใ ช้ ช่ ว ยในการกํ า หนดตํ า แหน่ ง และใช้ อ้ า งอิ ง ในการบอกตํ า แหน่ ง ที่ นิ ย มใช้ กั บ แผนที่ ใ นกิ จ การทหาร
ของประเทศต่ างๆ เกื อบทั่วโลกในปั จจุ บัน เพราะเป็นระบบตารางกริดที่มี ขนาดรูปร่ างเท่ ากันทุกตาราง
และมีวิธีการกําหนดบอกค่าพิกัดที่ง่ายและถูกต้อง โดยเป็นชุดของตัวเลขอย่างน้อย 2 ค่า ได้แก่ค่า X และค่า Y
ที่เป็นตัวแทนของตําแหน่งสถานที่ต่าง ๆ บนโลก
17.2 โซน ประเทศไทยอยู่ในโซนที่ 47N และ 48N โดยจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในโซน 47N ยกเว้น
จังหวัดในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออก ได้ แก่ กาฬสินธุ์ ตราด นครพนม บุรีรัมย์ มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
อยู่ในโซน 48N
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18. สวนเดี่ยว หมายถึง การเพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นรวมถึงพืชกลุ่มอื่นๆ ที่มีการเพาะปลูกชนิดเดียว
ในแปลง/พื้นที่นั้น ๆ มีอาณาเขตของสวนเด่นชัด สามารถบอกจํานวนต้นและเนื้อที่ของไม้ผล ไม้ยืนต้นได้
19. สวนแซม หมายถึง การปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปบนพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน โดยการปลูก
พืชแซมลงในระหว่างแถวของพืชหลัก
การพิจารณาสวนแซม (ไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นพืชหลัก ปลูกแซมด้วยพืชอายุสั้น-พืชล้มลุก)
1) พื ชแซมที่ ต้ องการแสงมาก เช่ น ข้ า ว มั นสํ าปะหลั ง ข้ าวโพดเลี้ยงสั ตว์ หญ้ าเลี้ยงสั ตว์ สั บปะรด
ปลูกแซมได้ไม่เกิน 4 ปีแรกของการปลูกพืชหลัก กรณีพืชแซมที่เป็นพืชเกื้อกูลกันจะไม่กําหนดระยะเวลาการแซม
2) การคิดพื้นที่ปลูกของพืชแซม
- กรณีพืชหลัก ได้แก่ ยาง ปาล์ม ไม้ผล ไม้ยืนต้น แซมด้วยพืชอายุสั้น (เฉพาะพืชแซมที่ต้องการ
แสงมาก เช่น ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์ สับปะรด) หรือพืชอายุมากกว่า 1 ปี หรือ
ไว้หน่อไว้ตอ สามารถคงพื้นที่ 1 - 4 ปี โดยคิดที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูกของพืชหลัก
- กรณีพืชหลักเป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น ต่างๆ เช่น มังคุด มะพร้าว แซมด้วยพืชที่เกื้อกูลกัน สามารถ
ปลูกได้เต็มพื้นที่
20. สวนผสม หมายถึง การเพาะปลูกพืชหลายชนิดปะปนกัน ในพื้นที่เดียวกัน มีอาณาเขตของสวนที่แน่นอน
แต่ระยะปลูกของพืชแต่ละชนิดไม่แน่นอน และอาจมีการเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําร่วมด้วย
การคิดพื้นที่ปลูกของสวนผสมหากเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นให้นับเป็นจํานวนต้น
21. การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ หมายถึง แมลงที่สามารถนํามาเลี้ยงเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรและสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ได้แก่
ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
22. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หมายถึง ระบบเกษตรกรรม 5 รูปแบบ คือ
22.1 เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่าสองกิจกรรมขึ้นไป
ในเวลาเดี ย วกั น และกิ จ กรรมเหล่ า นี้ เ กื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น เป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ม ากขึ้ น จากการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินที่มีจํากัด ในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ต้องทําในเวลาและสถานที่เดียวกัน
- เกิดการเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่อง ระหว่างกิจกรรม เช่น พืชกับพืช ปลากับปลา สัตว์กับปลา
พืชกับสัตว์ ฯลฯ
- ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านรายได้ มีรายได้สม่ําเสมอ
22.2 เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) เน้นหนักการผลิตที่ไม่ใช้สารอนินทรีย์เคมี หรือ
เคมี สั ง เคราะห์ แต่ ส ามารถใช้ อิ น ทรี ย์ เ คมี ไ ด้ เช่ น สารสกั ด จากสะเดา ตะไคร้ ห อมหรื อ สารสกั ด ชี ว ภาพ
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรดิน
- ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต
- เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และจุลินทรีย์
- ควบคุมการกําจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ กายภาพ และอินทรีย์เคมี
- ไม่เป็นพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMO)
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22.3 เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เน้นหนักการทําเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติ หรือ
รบกวนให้น้อยที่สุดที่จะทําได้ โดยการไม่ไถพรวน ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่กําจัดวัชพืช แต่สามารถ
มีการคลุมดินและใช้ปุ๋ยพืชสดได้
- ระบบเกษตรกรรมที่เกื้อกูลกับระบบธรรมชาติ
- ไม่ไถพรวนดิน
- การไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือทําปุ๋ยหมัก
- ไม่กําจัดวัชพืช
- ไม่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช
- เป็นพื้นที่ทําการเกษตรไม่ใช่พื้นที่รกร้าง
22.4 เกษตรทฤษฎีใหม่ (New theory agriculture) เน้นหนักการจัดการทรัพยากรน้ําในไร่นา
ให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหาร โดยเฉพาะข้าวเอาไว้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งมีการผลิตอื่น ๆ เพื่อบริโภค
และจําหน่ายส่วนที่เหลือแก่ตลาด เพื่อสร้างรายได้อย่างพอเพียง
- เกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินทํากินน้อย
- มีแหล่งน้ําในไร่นา และมีน้ําใช้เพียงพอสําหรับกิจกรรมการเกษตร
- มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดโดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน 1) ขุดสระเก็บกักน้ํา
2) ปลูกข้าวเพื่อให้มีข้าวในการบริโภค 3) ไม้ผล ไม้ยืนต้น 4) สิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือน ฉาง
- ผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก
22.5 วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม (Agroforestry) เน้นหนักการมีต้นไม้ใหญ่ และพืชเศรษฐกิจ
หลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อการใช้ประโยชน์ป่าไม้ของพืชหรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่เกื้อกูลกัน
ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีจํากัดได้อีกทางหนึ่ง
- ระบบการเกษตรที่ทําในพื้นที่ป่า (ป่าธรรมชาติ/เลียนแบบป่าธรรมชาติ)
- กิจกรรมการเกษตรต่างๆ ระหว่างต้นไม้ในพื้นที่ป่า ระหว่างหรือไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้น
- มีต้นไม้ใหญ่และพืชหลายระดับ
- มีความหลากหลายทางชีวภาพ
23. เกลื อ สมุ ท ร หมายถึ ง เกลื อ ทะเลที่ ผ ลิ ต ขึ้ น โดยการนํ า น้ํ า ทะเลขึ้ น มาตากแดดให้ น้ํ า ระเหยไป
เหลือแต่ผลึกเกลือตกอยู่ โดยมีช่วงเวลาการทําในช่วงฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน – 30 เมษายนของปีถัดไป)
และเกลือสมุทร 1 เกวียน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม (น้ําหนักเกลือ ณ แปลงผลิต)
การขึ้นทะเบียนผู้ทํานาเกลือสมุทร กําหนดให้
23.1 วันที่เพาะปลูก คือ วันที่เริ่มทําการผลิต (วันที่ปล่อยน้ําเข้าแปลง)
23.2 วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว คือ วันที่คาดว่าผลผลิตเกลือครั้งแรกจะเก็บเกี่ยวได้
23.3 เนื้อที่ปลูก คือ พื้นที่ทํานาเกลือทั้งผืน
23.4 เนื้อที่เก็บเกี่ยว คือ พื้นที่ทํานาเกลือทั้งผืน
23.5 รหัสการผลิต คือ 1 ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว 2 ผลิตเกลือเม็ดร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ํา
23.6 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ คือ เกลือเม็ดที่ผลิตได้ตลอดฤดูกาลผลิต
(รวมทุกรอบการผลิตตลอดฤดูกาล ประมาณ 5-7 รอบ)
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24. พยาน หมายถึง ผู้นําชุมชนที่เป็นพยานในการแจ้งข้อมูลการประกอบการเกษตรของเกษตรกร
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
25. ผู้นําชุมชน หมายถึง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตําบล คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบล ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการรับขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกรใน
กลุ่มผู้ปลูกพืช ทําไร่นาสวนผสม ทํานาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรที่ทําการเกษตรในพื้นที่
ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิต
ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่สํานักงานเกษตรอําเภอ
ตามที่ตั้งแปลงปลูกเมื่อได้เริ่มทําการเกษตรใหม่ และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวแล้ว
ทําการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมากรมส่งเสริมการเกษตรได้กําหนดให้เกษตรกรที่แจ้งขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่แปลงเช่าที่ไม่สามารถนําเอกสารสิทธิ์จากผู้ให้เช่ามาแสดงได้ ต้องได้รับการตรวจพื้นที่
ทําการวัดพิกัดแปลงทุกแปลงด้วยเครื่อง GPS จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบหรืออาสาสมัคร
เกษตรกรที่ได้รับมอบหมาย แล้วทําการบันทึกข้อมูลลงในระบบ สําหรับการตรวจสอบกับแผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียมได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามข้อมูลพิกัดที่ตั้งแปลงไม่ได้บอกขนาดพื้นที่ การที่จะทราบขนาดพื้นที่ต้องมี
การเดินรอบแปลงพร้อมกับกดวัดด้วยเครื่อง GPS ซึ่งการดําเนินการในแต่ละวันจะทําได้ไม่มาก จึงเป็นข้อจํากัด
ในการปฏิบัติ
ในปี 2559 ได้มีการปรับปรุงวิธีการขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและการตรวจสอบพื้นที่ โดยการให้
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยออกไปสอบถามข้อมูลเกษตรกรในหมู่บ้าน ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
เพื่อเก็บตกข้อมูลที่เกษตรกรยังไม่มาแจ้งปรับปรุง พร้อมกับแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความรู้ไปพร้อมๆกัน พบว่า
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและรวดเร็ว ประกอบกับได้มีความร่วมมือกับ NECTEC ออกแบบนวัตกรรม
การขึ้นทะเบียนพร้อมกับการตรวจสอบวาดแผนผังแปลงผ่านเครื่องมือสื่อสารไร้สาย (Tablet) และร่วมมือกับ
GISTDA ในการดึงภาพแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาค้นหาพิกัดและวาดผังแปลงโดยโปรแกรม GISagro ซึ่ง การ
ใช้โปรแกรมทั้งสองจะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างมากเพราะเป็น
การรับขึ้นทะเบียนพร้อมกับการตรวจสอบพื้นที่ปลูกที่แท้จริงไปพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งหากข้อมูลพื้นที่
และขอบเขตแปลงจัดเก็บไว้ในระบบครบแล้ว การตรวจสอบการเพาะปลูกของเกษตรกรจะทําได้โดยใช้
เทคโนโลยีตรวจจากภาพถ่ายดาวเทียมไม่จําเป็นต้องให้เกษตรกรมาแจ้งทุกครั้ง เป็นการลดขั้นตอนการทํางาน
และลดรายจ่ายในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ได้อย่างยั่งยืน
ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็น
หน่วยงานกลางที่ทําการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ และฐานข้อมูลเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ของกรมประมง รวมเข้าสู่ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร และจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุด
ทะเบียนเกษตรกร ให้เกษตรกรถือไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องยืนยันตัวตน และทําการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ตามมาตรการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน ซึ่งมีสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลาง
เชื่อมต่อฐานข้อมูลทุกกระทรวงเพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นเอกภาพ
และมีมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทําการเกษตรในรูปแบบ Shape file ให้สามารถเชื่อมโยงกับแผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียมได้ในอนาคต
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางให้มีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใช้ประโยชน์
ได้หลายมิติ
เป้าหมาย
มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จํานวน 5.7 ล้านครัวเรือนในพื้นที่ 77 จังหวัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบฐานข้ อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เอื้อประโยชน์ ในการดําเนินการ
วางแผนพัฒนาการเกษตร และพัฒนาเกษตรกร
2. มี ข้ อมู ลประกอบการขอตรวจรั บรองสิทธิ์ ของเกษตรกร กรณีที่ ภาครั ฐมี โครงการช่ วยเหลือเกษตรกร
ซึ่งจะทําให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3. มีสมุดทะเบียนเกษตรกรที่บันทึกข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถทราบข้อมูล
ของตนเองได้ตลอดเวลา และมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึน้ ทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจ
ข้าว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กิจกรรม
1. การปลูก
1.1 ทุกจังหวัดยกเว้นพื้นที่ ในข้อ 1.2
และ 1.3
1.2 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด
นครนายก นนทบุรี บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สิงห์บุรี สุโขทัย กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์ ปทุมธานี พิจิตร สระบุรี
อ่างทอง ชัยนาท (อําเภอมโนรมย์ สรรพยา
และอําเภอสรรคบุรี) ลพบุรี (อําเภอเมือง
ลพบุรี ท่าวุ้ง บ้านหมี่ และอําเภอโคกสําโรง)
สมุทรปราการ (อําเภอบางบ่อ) สุพรรณบุรี
(อําเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า สองพี่น้อง
และอําเภออู่ทอง) อุตรดิตถ์ (อําเภอพิชัย)
และอุทัยธานี (อําเภอเมืองอุทัยธานี)
1.3 จังหวัดภาคใต้ 8 จังหวัด
(ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี
พังงา พัทลุง ยะลา และสงขลา)
และจังหวัดใกล้เคียง 4 จังหวัด
(กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
และราชบุรี)
2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4. การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3.การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ช่วงเวลา
1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562
1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

16 มิถุนายน 2561 –15 มิถุนายน 2562

หลังปลูก 15 - 60 วัน
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว
ตลอดปี
ฤดูฝน 1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2561
ฤดูแล้ง 1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
หลังปลูก 15 - 60 วัน
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว
ตลอดปี
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พืชเศรษฐกิจ
มันสําปะหลังโรงงาน/
สับปะรดโรงงาน/
อ้อยโรงงาน
ปาล์มน้ํามัน/
ยางพารา/
กาแฟ
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น

แมลงเศรษฐกิจ/
ประมง/
ปศุสัตว์
นาเกลือสมุทร

พืชอื่นๆ

กิจกรรม
1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3.การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3.การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3.การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
1.การเลี้ยง
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3.การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
1.การทํานาเกลือสมุทร
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3.การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3.การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ช่วงเวลา
ตลอดปี
หลังปลูก 15 - 60 วัน
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว
ตลอดปี
ตลอดปี
หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปี

หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
ตลอดปี
ตลอดปี
หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปี

หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
ตลอดปี
ตลอดปี
หลังเลี้ยงไม่น้อยกว่า 15 วัน
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
ตลอดปี
1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562
หลังจากวันที่ปล่อยน้ําเข้าแปลงแล้ว 1 วัน
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
ตลอดปี
ตลอดปี
หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว
ตลอดปี

หมายเหตุ
กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ สามารถขยายกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม
โดยระบุเหตุผลแจ้งเป็นหนังสือราชการมายังกรมส่งเสริมการเกษตร
- เกษตรกรที่ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลังโรงงาน สับปะรดโรงงาน อ้อยโรงงาน
ปาล์ม น้ํามัน ยางพารา และกาแฟจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยการติ ดประกาศหรื อตรวจสอบพื้ นที่จริง
ตามขั้นตอนการดําเนินงานในบทที่ 3 ก่อน จึงจะถือว่าเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณ์และ
จัดพิมพ์ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ สําหรับพืชอื่นๆ/การประกอบกิจกรรม
การเกษตรชนิดอื่นให้จัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ทันที
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึน้ ทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.1 ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก
หรืออาชีพรองก็ได้
1.2 ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน
ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ําซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร
ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กําหนด
1.3 เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล
จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน
2. สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
2.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่
- สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน ที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่
- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
- กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE
Farmbook Application ได้ด้วยตนเอง
2.2 เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่
- ให้ ยื่ น เอกสารที่ สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอที่ ตั้ ง แปลงที่ ทํ า กิ จ กรรมการเกษตรอยู่ หากมี
แปลงที่ ทํ า กิ จ กรรมการเกษตรหลายพื้ น ที่ หลายอํ า เภอ ให้ ยื่ น ที่ สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอที่ ตั้ ง แปลงหลั ก
(อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากที่สุด)
กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน FAARMis Application เจ้าหน้าที่
สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อมๆ กันในคราวเดียวได้ (เฉพาะ
พื้นที่ที่มี Internet)
เกษตรกรราย
เกษตรกรรายเดิม
สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เดิม
เกษตรกรรายใหม่
แต่เพิ่มแปลงใหม่
แปลงเดิม
สํานักงานเกษตรอําเภอ
ได้
ได้
ได้
Tablet ผ่าน FAARMis Application
ได้
ได้
ได้
โทรศัพท์มือถือ ผ่าน DOAE Farmbook Application
ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
อกม. ออกสํารวจ
ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
3. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
3.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
3.2 เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง
ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
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เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/
เกษตรกรรายเดิม เกษตรกรรายเดิม เกษตรกรรายใหม่
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
แปลงเดิม
แต่เพิ่มแปลงใหม่
บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
ใช้
หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง
หรื อ สํ า เนาที่ มี ก ารรั บ รองสํ า เนาจาก
ผู้ ค รอบครอง สั ญ ญาเช่ า หรื อ หนั ง สื อ
รับรองการใช้ประโยชน์
4. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ดังนี้
4.1 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
4.1.1 ประเภทที่ดินซึ่งเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่
(1) โฉนดที่ดิน (น.ส.4/ น.ส.4ก/ น.ส.4ข/ น.ส.4ค/ น.ส.4ง และ น.ส.4จ)
หนังสือสําคัญแสดงสิทธิการถือครองที่ดินอย่างถูกกฎหมาย
(2) น.ส.3/ น.ส.3ก/ น.ส.3ข หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า เป็นที่ดินที่
ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้ว
(3) น.ส.2/ น.ส.5 (ใบไต่สวน)
(4) ตราจอง
(5) แบบหมายเลข 2/ แบบหมายเลข 3
(6) ส.ค.1
(7) ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน
4.1.2 ประเภทที่ดินที่มีสิทธิครอบครองหรือราชการให้ใช้ทําประโยชน์ ได้แก่
(1) ส.ป.ก.
- ส.ป.ก. 4
- ส.ป.ก. 4–01 ก/ ส.ป.ก. 4–01 ข/ ส.ป.ก. 4–01 ค
- ส.ป.ก. 4–14/ ส.ป.ก. 4–18 / ส.ป.ก. 4–28/ ส.ป.ก. 4–98
- ส.ป.ก. 5–01/ ส.ป.ก. 5–02/ ส.ป.ก. 5–03
- ส.ป.ก./ สร 5 ก
(2) น.ค.1/ น.ค.3
(3) หนังสือรับรองของนิคมสหกรณ์
(4) ก.ส.น.3/ ก.ส.น.5
(5) หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง/ หนังสือรับรองของนิคมว่ามีสิทธิในที่ดิน
(6) ส.ท.ก.1/ ส.ท.ก.1ก/ ส.ท.ก.1ข/ ส.ท.ก.2/ ส.ท.ก.2ก
(7) ปส. 29
(8) ช.ส. 4
(9) ส.ธ. 1
(10) หนังสือรับรองของหน่วยงานราชการทหาร
(11) แบบ ทบ. 9
(12) หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐแก้ไขความยากจน
(13) บันทึกข้อตกลงการให้ใช้ที่ดินของส่วนราชการ
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4.2 พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น ภบท 5 / ภบท 6 / ภบท 11
อนุโลมให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร
ประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องมีผู้นําชุมชนเป็นผู้รับรอง
การทํากิจกรรมการเกษตร โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ์หรือถือครองพื้นที่นั้น
5. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทุกลักษณะการถือครองที่ดิน
ได้แก่ ของครัวเรือน เช่า อื่นๆ (ทําฟรี/ที่สาธารณประโยชน์)
5.1 กรณีใช้พื้นที่โดยไม่ได้เช่า
- ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์ให้ระบุการถือครองเป็น “ครัวเรือน”
- ผู้ขึ้นทะเบียนไม่ใช่เจ้าของเอกสารสิทธิ์แต่อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับเจ้าของเอกสารสิทธิ์
ให้ระบุการถือครองเป็น “ครัวเรือน”
- ผู้ขึ้นทะเบียนไม่ใช่เจ้าของเอกสารสิทธิ์ และเจ้าของเอกสารสิทธิ์ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน
เดียวกับผู้ขึ้นทะเบียนให้ระบุการถือครองเป็น “อื่นๆ”
- ผู้มีชื่อในที่ดิน ส.ป.ก. และเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตรในที่ ส.ป.ก. มีสิทธิยื่นขึ้นทะเบียนเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้มีชื่อในที่ดิน ส.ป.ก. ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อนุโลมให้ คู่สมรส บุตร ของเจ้าของพื้นที่ ส.ป.ก.
ที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันสามารถนํามายื่นขึ้นทะเบียนได้
- ในกรณีที่เจ้าของพื้นที่ ส.ป.ก. เสียชีวิต สิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แก่ ทายาทโดยธรรม
ซึ่ ง จะต้ อ งดํ า เนิ น การแจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด เพื่ อ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตราที่ 39
5.2 กรณีใช้พื้นที่โดยเช่า
มีสัญญาเช่า ให้ตรวจสอบสัญญาเช่า ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ให้เช่า
ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์ สถานที่ตั้งแปลง พื้นที่เช่า วันที่สิ้นสุดสัญญาเช่า เป็นต้น
ไม่ มีสั ญ ญาเช่ า ให้ ต รวจสอบจากผู้เ ช่ า ถึ ง ประเภทเอกสารสิท ธิ์ เลขที่ เ อกสารสิ ท ธิ์
ที่ ตั้ ง แปลง พื้ น ที่ เ ช่ า เกษตรกรผู้ เ ช่ า ต้ อ งระบุ ชื่ อ -สกุ ล และเลขที่ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ใ ห้ เ ช่ า
ถ้ า ไม่ ส ามารถหาชื่ อ -สกุ ล และเลขบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ใ ห้ เ ช่ า ได้ ให้ มี ผู้ นํ า ชุ ม ชนเป็ น ผู้ รั บ รอง
การทํากิจกรรมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงและสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวได้
รวมถึงตรวจสอบความซ้ําซ้อนว่าเจ้าของที่ดินได้มีการนําเอกสารสิทธิ์ของตนมาแจ้งขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่
6. การมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาดําเนินการแทน
6.1 ครัวเรือนเกษตรกรสามารถมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกร
เดียวกัน เป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้ แต่หากเป็นเกษตรกรที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใหม่ต้องมา
แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง
6.2 นิติบุคคล สามารถมอบอํานาจให้ผู้แทนขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้
7. เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนจะต้องย้ําให้เกษตรกรทราบว่าต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคําร้อง
ให้ ส มบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นตามความเป็ น จริ ง พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองข้ อ มู ล ในแบบคํ า ร้ อ งด้ ว ย
สําหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องมีผู้นําชุมชน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงลายมือชื่อพร้อมระบุตําแหน่ง
เป็นพยานการให้ข้อมูล
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บทที่ 3
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิ าน
1. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1.1 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรรับทราบถึงความสําคัญของการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร เช่น หากไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายนั้น ๆ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
ตามนโยบายของภาครัฐด้านการเกษตรได้ และหากไม่ปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตรก็อาจจะไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ เป็นต้น
ทั้ ง นี้ การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล จะมี ใ นหลายรู ป แบบ ผ่ า นที่ ป ระชุ ม กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น สื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์
หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น
1.2 เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลทําการเกษตร หรือขึ้นทะเบียนใหม่
ตามกรอบระยะเวลา ในบทที่ 2
1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
- เกษตรกรนําเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยื่นที่สถานที่
ขึ้ น ทะเบี ย น/ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร รายละเอี ย ดในบทที่ 2 โดยแจ้ ง ข้ อ มู ล ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ท ราบและ
ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สําหรับแปลงพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อนโยบายตามมาตรการภาครัฐต่าง ๆ
เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบคําร้อง (ทบก.01) ขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรให้เกษตรกรกรอกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร เพื่อความชัดเจนในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- การปรับปรุงข้อมูลผ่านตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร ผู้รับผิดชอบตําบล พิมพ์แบบคําร้อง (ทบก.01) ขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้ตัวแทน อกม.
ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลตามรายชื่อและแบบพิมพ์ที่ได้รับ โดยย้ําให้เกษตรกรกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
- การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เกษตรกร
สามารถแจ้งปรับปรุงผ่าน DOAE Farmbook Application ได้ด้วยตนเอง
2) เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ เกษตรกรนําเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง
ทะเบี ย นเกษตรกร ไปที่ ส ถานที่ ขึ้ น ทะเบี ย น/ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร รายละเอี ย ดในบทที่ 2
โดยให้เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบคําร้อง (ทบก.01) ซึ่งแสดงข้อมูลเดิมของเกษตรกร เพื่อให้แจ้งข้อมูลของแปลงใหม่
เพิ่มเติม และสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตรแปลงเดิมให้เป็นปัจจุบันด้วย
3) เกษตรกรรายใหม่ เกษตรกรนําเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ไปที่สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รายละเอียดในบทที่ 2 โดยให้เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบคําร้อง
(ทบก.01) ให้เกษตรกรกรอกแบบคําร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามข้อ 1) และ 2) และ 3)
ในพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง แปลง โดยให้ เ กษตรกรแจ้ ง ข้ อ มู ล กิ จ กรรมการเกษตร พร้ อ มระบุ ข อบเขตแปลงของตั ว เอง
ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ จะได้ คํ า นวณพื้ น ที่ แ ปลงเป็ น การตรวจสอบกั บ ข้ อ มู ล ที่ แ จ้ ง ไปในคราวเดี ย วกั น โดยใช้
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) ผ่าน FAARMis Application เกษตรกรจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบ
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามรายละเอียดในบทที่ 2 ด้วย
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2. การตรวจสอบ (เฉพาะ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน ยางพารา สับปะรดโรงงาน
อ้อยโรงงาน และกาแฟ)
2.1 ผู้ดําเนินการตรวจสอบ การพิจารณาผู้ดําเนินการตรวจสอบให้พิจารณาเลือก ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบลของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ
2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตามภารกิจที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย หรือ
3) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายอําเภอ หรือ
4) คณะทํ า งานตรวจสอบการขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร ระดั บ หมู่ บ้ า น ซึ่ ง นายอํ า เภอแต่ ง ตั้ ง
อย่างน้อย ประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน
ประธานคณะทํางาน
ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน/ชุมชน คณะทํางาน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) คณะทํางานและเลขานุการ
มีหน้าที่ รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบล ให้ช่วยดําเนินการตรวจสอบพื้นที่จริง
พร้อมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพื้นที่
หากผู้ ใ หญ่ บ้ า น/ประธานชุ ม ชนและอาสาสมั ค รเกษตรหมู่ บ้ า น (อกม.) เป็ น บุ ค คลเดี ย วกั น
ให้ พิจ ารณาอาสาสมั ค รเกษตร (อกษ.) สาขาอื่ นๆ เช่ น หมอดิ น อาสา อาสาปฏิ รูปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาปศุสัตว์ ประมงอาสา อาสาสมัครเกษตรด้ านบั ญชี เป็นต้น แต่หากไม่มี
ให้พิจารณาเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะทํางานต่อไป
สําหรั บกรุ ง เทพมหานครสามารถให้บุค คลเหล่านี้ได้ รับการแต่งตั้ งเป็นคณะทํ างานได้ด้วย :
สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล สมาชิ ก สภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเกษตรกรระดั บ หมู่ บ้ า น/ตํ า บล
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล
ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง
หมายเหตุ ผู้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบ ข้ อ 4) จะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ คั ด ค้ า นพื้ น ที่
ทํ า การเกษตรของเกษตรกรที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง จึ ง จะแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานตรวจสอบการขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร
ระดับหมู่บ้าน เพื่อดําเนินการตรวจสอบพื้นที่จริงพร้อมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพื้นที่
2.2 วิธีการตรวจสอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง
ทะเบียน เช่น หลักฐานแสดงสิทธิ การถือครองที่ดิน ตรวจสอบให้สัม พันธ์กับจํานวนพื้นที่ที่ทําการเกษตร
ที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้
2) ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง
- ดําเนินการตรวจสอบไม่ให้แจ้งเกินข้อมูลเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ ตรวจสอบความซ้ําซ้อน
ของเอกสารสิทธิ์ที่มาขอขึ้นทะเบียน และตรวจสอบกับข้อมูลในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมตามทะเบียนเกษตรกร
- กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับกรมที่ดิน ดําเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบพื้นที่และ
ขอบเขต ของเอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 ที่กรมที่ดินได้ดําเนินการจัดเก็บไว้ในรูป Digital File จะช่วยให้เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบข้อมู ลบุคคล กับสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ ได้ข้อมู ล
ชื่อ สกุล สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นปัจจุบัน
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3) การตรวจสอบทางสังคม เมื่อระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อมูล
ของเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมไปติดประกาศในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อการยืนยันหรือคัดค้าน
ว่ามีการเพาะปลูกจริงในหมู่บ้าน/ ชุมชนนั้น โดยขอให้เขียนชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่หรือ
สํานักงานเกษตรอําเภอที่ท้ายแบบติดประกาศให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรติดต่อหากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ
มีความประสงค์จะคัดค้าน
4) การตรวจสอบพื้นที่ เพื่อป้องกันการแจ้งขึ้นทะเบียนซ้ําซ้อน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
- กรณีเกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิมแต่มีการเพิ่มแปลง/เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือแปลงที่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ผู้ดําเนินการตรวจสอบตามข้อ 2.1 ข้อย่อย 1) หรือ 2) หรือ 3) เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่
พร้อมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง และจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล
- กรณีเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม แต่ถูกคัดค้านภายหลังการปิดประกาศ ให้คณะทํางาน
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ตามข้อ 2.1 ข้อย่อย 4) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผู้รั บผิ ด ชอบตํ า บลของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบพื้ นที่ พร้ อมวั ดพิ กัด ที่ ตั้ง แปลง
และจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล
- กรณีเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ที่ติดประกาศแล้วไม่ถูกคัดค้าน ไม่ต้องตรวจสอบพื้นที่
แต่สามารถวาดขอบเขตแปลงเพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
3. การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล
การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ดําเนินการโดยใช้เครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพื้นที่จริง
เพื่อวัดพื้นที่ หรือ ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ GISagro , FAARMis Application และ โปรแกรม QGIS
4. การพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร
สําหรับพืชที่กําหนดให้มีการตรวจสอบ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน
ยางพารา สับปะรดโรงงาน อ้อยโรงงาน และกาแฟ เมื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่และบันทึกผลลงในระบบ
ว่า “ผ่าน” แล้ว จึงจะสามารถจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ ส่วนพืชอื่นๆ แมลงเศรษฐกิจ
ประมง ปศุสัตว์และนาเกลือสมุทร สามารถพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ทันทีหลังแจ้งปรับปรุง
ข้ อ มู ล โดยเกษตรกรต้ อ งนํ า สมุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรที่ มี อ ยู่ ม าติ ด ต่ อ ขอปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นที่ สํ า นั ก งาน
เกษตรอําเภอ รายละเอียดในบทที่ 5
5. การตรวจติดตาม เยี่ยมเยียนถ่ายทอดความรู้
เกษตรกรที่ ผ่านการขึ้นทะเบียนและปรั บปรุงสมุ ดทะเบียนเกษตรกรแล้ ว ให้นักวิ ชาการส่งเสริ ม
การเกษตร สุ่มออกตรวจติดตามในภายหลัง พร้อมกับให้คําแนะนําความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตามความเหมาะสม
***** เมื่อมีการนําฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ
โครงการใดๆ ผู้ที่จะได้รบั สิทธิประโยชน์ตอ้ งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่จะกําหนดขึน้
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บทที่ 4
การกรอกข้อมูลในแบบคําร้อง
การกรอกข้อมูลในแบบคําร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กําหนดให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน ชี้แจงเกษตรกรผู้มาขอขึ้นทะเบียนด้วยว่าการมาขึ้นทะเบียนครั้งนี้
ภาครัฐจัดทําทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติให้สอบถามข้อมูล
จากหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกของครัวเรือนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือได้รับผลประโยชน์จากการประกอบ
การเกษตรของครัวเรือน เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญ จึงจําเป็นต้องเน้นย้ําให้ เจ้าหน้าที่
ทุกคนต้องทําความเข้าใจรายละเอียดในแบบคําร้อง และต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบคําร้อง
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนทุกข้อถาม
ในแบบคําร้องนี้จะมีข้อความ 3 หน้า ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร และ
ข้อมูล การประกอบกิ จ กรรมการเกษตร ซึ่ งผู้ ขอขึ้ น ทะเบีย นใหม่ จ ะต้อ งกรอกข้อ มูล ให้ค รบถ้ว น สมบู ร ณ์
ตรงตามความเป็นจริง ส่วนผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องตรวจสอบข้อมูลจากแบบคําร้องที่พิมพ์
ข้อมูลเดิมที่เคยแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ หากพบข้อผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความนั้นและ
เขียนใหม่โดยลงลายมือชื่อของผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สําหรับการกรอกข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
1.1 แบบคําร้อง การยื่นแบบ ทบก. ให้เลือกกา  ใน  ขอปรับปรุงข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
หรือ  ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร อย่างใดอย่างหนึ่ง
1.2 สถานที่ขึ้นทะเบียน ระบุสํานักงานเกษตรอําเภอ และจังหวัดในพื้นที่ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ
ที่ขอรับขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งอยู่
1.3 วันที่ ให้กรอกวันที่แจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1.4 ชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน ให้กาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าคํานําหน้านาม นาย นาง หรือนางสาว
พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล และระบุเลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเลขรหัสประจําบ้านตามทะเบียนบ้าน
1.5 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ให้กรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อเกษตรกร
เมื่อต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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1.6 นิติบุคคล สําหรับนิติบุคคล ให้กรอกประเภทของนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงาน
และเลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
1.7 ลักษณะการประกอบอาชีพ และปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบ
ลักษณะการประกอบอาชีพ ให้กาเครื่องหมาย  ลงใน  เพียงคําตอบเดียว
อาชี พ หลั ก หมายถึ ง อาชี พ ที่ ใ ช้ เ วลาส่ ว นใหญ่ ใ นการประกอบกิ จ กรรมนั้ น ๆ มี ตั ว เลื อ ก
คื อ 1.ประกอบอาชี พ เกษตร 2.รั บ เงิ น เดื อ นประจํ า 3.รั บ จ้ า งทางการเกษตร 4.ประกอบธุ ร กิ จ การค้ า
5.รับจ้างทั่วไป 6.อื่นๆ
อาชี พ รอง หมายถึ ง อาชี พ ที่ ใ ช้ เ วลาประกอบกิ จ กรรมรองจากอาชี พ หลั ก มี ตั ว เลื อ ก
คื อ 1.ประกอบอาชี พ เกษตร 2.รั บ เงิ น เดื อ นประจํ า 3.รั บ จ้ า งทางการเกษตร 4.ประกอบธุ ร กิ จ การค้ า
5.รับจ้างทั่วไป 6.อื่นๆ 7. ไม่มีอาชีพรอง
ปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ที่ เ กษตรกรประสบ ให้ ก าเครื่ อ งหมาย  ลงใน  ได้ ห ลายคํ า ตอบ
มีตัวเลือก คือ 1. ต้นทุน 2.ด้านแรงงาน 3.ด้านปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิต 4.ด้านการตลาด 5.ด้านภัยพิบัติ
6.องค์ความรู้ 7.โรคระบาด 8.ปัจจัยการผลิต 9.ที่ดินทํากิน 10.ด้านอื่นๆ

2. ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ชื่อ –
นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือน หากเป็นเกษตรกร
ที่ เ คยขึ้ น ทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว เมื่ อ พิ ม พ์ แ บบคํ า ร้ อ งจากระบบโปรแกรมจะแสดงรายชื่ อ สมาชิ ก ในครั ว เรื อ น
ตามที่แจ้งไว้ หากบุคคลนั้นไม่อยู่ในครัวเรือนแล้วให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกํากับ สําหรับบุคคลอื่นที่อาศัย
อยู่ในครัวเรือน แต่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้
2.2 ช่ ว ยทํ า การเกษตร ให้ เ ลื อ กว่ า บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นครั ว เรื อ นนั้ น ช่ ว ย หรื อ ไม่ ช่ ว ยทํ า การเกษตร
การเป็นสมาชิกองค์กร ให้ใส่รหัสตัวเลขลงในช่องที่กําหนดของแต่ละบุคคล โดยรหัสตัวเลขประกอบด้วย
1.สหกรณ์ภาคการเกษตร 2.สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 3.กลุ่มเกษตรกร 4.กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
5.กลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกร 6.กลุ่ ม ยุ ว เกษตรกร 7.วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน/เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
8.สมาคม/สหพันธ์ 9.อาสาสมัครเกษตร 10.กลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน 11.ธ.ก.ส. 12.เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ 13.อื่นๆ
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2.3 วุฒิการศึกษา ให้ใส่รหัสตัวเลขลงในช่องที่กําหนดของแต่ละบุคคล โดยรหัสตัวเลข ประกอบด้วย
1.จบการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี 2.จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3.จบการศึกษาในระดับ
ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา 4.จบการศึ ก ษาในระดั บ ปวช. 5.จบการศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
6.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 8.ไม่ได้ศึกษา
2.4 รายได้ ในภาคการเกษตร (บาท/ปี ) ให้ระบุรายได้ในภาคการเกษตรของสมาชิก ในครั วเรือ น
เป็นรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรร่วมกัน ไม่สามารถแยกรายได้ในภาคการเกษตรได้ ให้ระบุ
รายได้ในภาคการเกษตรในช่องของหัวหน้าครัวเรือนเพียงช่องเดียว และให้กรอก “-“
ในช่องรายได้
ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอื่น
2.5 รายได้นอกภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ระบุรายได้นอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน
เป็นรายบุคคล หากไม่มีรายได้นอกภาคการเกษตรให้กรอก “ – “
2.6 หนี้ สิ นในภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ร ะบุ หนี้ สิน ในภาคการเกษตรของสมาชิ ก ในครั วเรื อ น
เป็นรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรร่วมกัน ไม่สามารถแยกหนี้สินในภาคการเกษตรได้ ให้ระบุ
หนี้สินในภาคการเกษตรในช่องของหัวหน้าครัวเรือนเพียงช่องเดียว และให้กรอก “ – “ ในช่องหนี้สิน
ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอื่น
2.7 หนี้สินนอกภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ระบุหนี้สินนอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน
เป็นรายบุคคล หากไม่มีหนี้สินนอกภาคการเกษตรให้กรอก “ – “
ทั้งนี้ วิธีการคํานวณรายได้ หนี้สิน รายละเอียดตามนิยามศัพท์
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3. เครื่องจักรกลการเกษตร กําหนดให้ใส่ จํานวน ลงในช่องว่าง โดยสอบถามเครื่องจักรกลการเกษตร
9 ประเภท คือ
1) เครื่องต้นกําลัง
2) เครื่องมือเตรียมดิน
3) เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด
4) เครื่องมือดูแลรักษา
5) เครื่องมือเก็บเกี่ยว
6) เครื่องสูบน้ํา
7) รถบรรทุกการเกษตร
8) เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
9) ระบบให้น้ําทางท่อ
ทั้งนี้ คํานิยามเครื่องจักรกลการเกษตร รายละเอียดตามนิยามศัพท์
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4. การประกอบกิ จ กรรมการเกษตรในครั ว เรื อ น ทั้ ง ด้ า นการเพาะปลู ก พื ช ด้ า นปศุ สั ต ว์ และ
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ที่ตั้งแปลง ให้ระบุที่ตั้งแปลงที่ดินว่าอยู่ในหมู่ใด ในตําบลใด อําเภอใด
และในเขตจังหวัดไหน โดยข้อความส่วนนี้จะต้องกรอกให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง

4.2 การถือครอง ให้ระบุว่าเป็นของครัวเรือน เช่ามีสัญญา เช่าไม่มีสัญญา หรือ อื่นๆ
(ทําฟรี / ที่สาธารณประโยชน์)
4.3 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์
- กรณีมีเอกสารสิทธิ์ให้กรอกแบบคําร้องข้อ 3.1 ประกอบด้วย ประเภท เลขที่เอกสารสิทธิ์
เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ (ไร่-งาน-ตร.วา) และข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธิ์ (เลขบัตร/ชื่อ-สกุล)
- กรณีเช่ามีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถหาข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธิ์ได้ให้กรอกแบบคําร้องข้อ 3.1
ประกอบด้วย ประเภท เลขที่เอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ และกรอกข้อ 3.2 ผู้รับรองการทํากิจกรรม
การเกษตร (เลขบัตร/ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง) โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธิ์
- กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้กรอกแบบคําร้องข้อ 3.2 ผู้รับรองการทํากิจกรรมการเกษตร
(เลขบัตร/ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง) โดยไม่ต้องกรอกข้อ 3.1

4.4 เขตชลประทาน เลือกอยู่ในเขตหรือนอกเขตชลประทานเพียงคําตอบเดียว
4.5 ค่ า พิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์ ให้ ใ ส่ โ ซนตั ว เลข 47 หรื อ 48 เพี ย งตั ว เลขใดตั ว เลขหนึ่ ง และให้ ก รอก
ค่าพิกัด X Y เป็นตัวเลขตามที่จัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว

หน้า 25

คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

4.6 แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ให้เกษตรกรระบุแหล่งน้ําที่นํามาใช้ในการเกษตร โดยมีตัวเลือก คือ
1. ไม่มีแหล่งน้ํา 2.แหล่งน้ําของตนเอง (บ่อน้ําตื้น/บ่อบาดาล/สระน้ํา) 3. แหล่งน้ําสาธารณะ (บ่อบาดาล/
หนอง สระ/คลองชลประทาน/แม่น้ํา)

4.7 ชนิดพืช/สัตว์/กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ให้ระบุชนิดพืช หรือสัตว์ หรือกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ
4.8 พันธุ์พืช/สัตว์/กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ให้ระบุพันธุ์พืช หรือสัตว์ หรือกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ
ตามที่ เ กษตรกรสามารถระบุ ไ ด้ (หากไม่ ร ะบุ โ ปรแกรมจะกํ า หนดให้ เ ป็ น พั น ธุ์ อื่ น ๆ โดยอั ต โนมั ติ )
ทั้งนี้ ควรระบุพันธุ์พืชตามที่ระบุในกรอบการจัดเก็บพืชที่มีการระบุพันธุ์ไว้แล้ว
4.9 วันที่ปลูก/เลี้ยง/เริ่มทํากิจกรรมการเกษตร ต้องระบุเป็นตัวเลข วัน เดือน ปี ของวันที่ปลูก/เลี้ยง
ตามชนิดพืช/สัตว์นั้น ๆ สําหรับกรณี ไม้ผลไม้ยืนต้น ที่ไม่สามารถระบุวันที่ปลูกได้ ให้ใส่เดือนปลูก และปีที่ปลูก
หากไม่ ส ามารถระบุ เ ดื อ นที่ ป ลู ก ให้ ใ ส่ เ ฉพาะปี ที่ ป ลู ก ซึ่ ง โปรแกรมจะกํ า หนดวั น เดื อ นที่ ป ลู ก เริ่ ม ต้ น ใน
วั น ที่ 1 มกราคม ตามปี ที่ ร ะบุ โ ดยอั ต โนมั ติ สํ า หรั บ นาเกลื อ สมุ ท รให้ วั น ที่ เ ริ่ ม ทํ า กิ จ กรรมการเกษตร/
เริ่มทําการผลิต คือ วันที่ปล่อยน้ําเข้านาเกลือ
4.10 วั น ที่ ค าดว่ า จะเก็ บ เกี่ ย ว ต้ อ งระบุ เ ป็ น ตั ว เลข วั น เดื อ น ปี ของวั น ที่ ค าดว่ า จะเก็ บ เกี่ ย ว
สําหรับนาเกลือสมุทรให้ใส่วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเกลือเม็ดรอบที่ 1
4.11 เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง ต้องระบุเป็นตัวเลข ไร่ งาน ตารางวา สําหรับนาเกลือสมุทรให้ใส่พื้นที่ทํานา
เกลือทั้งผืน
4.12 เนื้อที่เก็บเกี่ยว/เนื้อที่ให้ผล ต้องระบุเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในกรณีของพืชอายุสั้น
(ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) โดยระบุตัวเลขเป็นไร่ งาน ตารางวา สําหรับกลุ่มพืชอายุยาวให้หมายถึง
เนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยระบุตัวเลขเป็นไร่ งาน ตารางวา แต่ถ้ากลุ่มพืชอายุยาวยังไม่ให้ผลผลิตไม่ต้องระบุ
ตัวเลขเนื้อที่ให้ผล สําหรับนาเกลือสมุทรให้ใส่พื้นที่ทํานาเกลือทั้งผืน
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4.13 รหัสการปลูก/เลี้ยง/การผลิต ต้องระบุตัวเลขตามกิจกรรมการเกษตรที่ทําจริง
- รหัสการปลูก: 1 = สวนเดี่ยว 2 = สวนแซม 3=สวนผสม
- รหัสการเลี้ยง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา): 1 = กระชัง 2 = ในบ่อ 3=ในนา 4=ในร่องสวน 5=อื่น ๆ
- รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว์): 1 = โรงเรือนแบบเปิด 2 = โรงเรือนแบบปิด 3=อื่นๆ
- รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร) : 1=ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว 2=ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตว์น้ําร่วมด้วย
4.14 ผลผลิ ต ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ น้ํ า หนั ก ผลผลิ ต ตามลั ก ษณะผลผลิ ต พื ช ที่ จั ด เก็ บ (รายละเอี ย ด
ภาคผนวก) ผลผลิตพืชรวมที่เก็บเกี่ยวได้ ให้ใส่หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว สําหรับสัตว์หน่วยเป็นตัว
สําหรับนาเกลือสมุทรให้ใส่เกลือเม็ดที่ผลิตได้ตลอดฤดูการผลิต (รวมทุกรอบการผลิตประมาณ 5-7 รอบต่อฤดูกาล)
4.15 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ให้เกษตรกรเลือกประเภทเกษตรกรรมที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ว่าเป็นรูปแบบใด
ให้เลือกเพียงคําตอบเดียว โดยมีตัวเลือก คือ
(1) ไม่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน
(2) เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนใน 5 รูปแบบ คือ
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรอินทรีย์
- เกษตรธรรมชาติ
- เกษตรทฤษฎีใหม่
- วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม
ส่วนหน่วยงานที่รับรองสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ รายละเอียดตามนิยามศัพท์

5. การลงลายมือชื่อในส่วนท้ายของแบบคําร้อง ให้เกษตรกรลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลที่แจ้งขึ้นทะเบียน/
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พยาน (ผู้นําชุมชน) ลงลายมือเป็นพยานในการแจ้งข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน
หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบล ลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบขึ้นทะเบียน
หมายถึงเกษตรอําเภอหรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน
ต้องไม่ใช่คนคนเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบรับขึ้นทะเบียน)
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รหัสทีใ่ ช้แบบคําร้องขอขึน้ ทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เป็นรหัสที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องจดจําค้นหาแต่จะมีปรากฏอยู่ท้ายข้อถามในแบบคําร้อง สามารถนําไปใช้ใน
แต่ละข้อได้ทันที ได้แก่
รหัสการเป็นสมาชิกองค์กร
1. สหกรณ์ภาคการเกษตร
2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
3. กลุ่มเกษตรกร
4. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
6. กลุ่มยุวเกษตรกร

7. วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
8. สมาคม/สหพันธ์
9. อาสาสมัครเกษตร
10. กลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน
11. ธ.ก.ส.
12. เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่
13. อื่น ๆ

รหัสวุฒิการศึกษา
1. จบการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา
4. จบการศึกษาในระดับ ปวช.
5. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7. จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
8. ไม่ได้ศึกษา
รหัสการปลูก
1. สวนเดี่ยว
2. สวนแซม
3. สวนผสม
รหัสการเลี้ยง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา)
1. ในกระชัง 2. ในบ่อ3. ในนา
4. ในร่องสวน 5. อื่นๆ เช่น ในทะเล ในกรง เป็นต้น
รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว์)
1. โรงเรือนแบบเปิด

2. โรงเรือนแบบปิด

3. อื่นๆ

รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร)
1. ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว 2. ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตว์น้ําร่วมด้วย
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บทที่ 5
สมุดทะเบียนเกษตรกรและรายงานจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
สมุดทะเบียนเกษตรกร
สมุดทะเบียนเกษตรกร คือ เอกสารที่ใช้แสดงสถานภาพการเป็นเกษตรกร ออกให้ภายหลังจากที่ได้
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกรเจ้าของสมุด เกษตรกรสามารถนําไปใช้ในการยืนยันความเป็นเกษตรกร ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ประกอบกิจกรรมการเกษตร และใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสํานักงานเกษตรอําเภอหรือใช้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการตามนโยบายของภาครั ฐ ในการจั ด พิ ม พ์ ส มุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรแจกให้ กั บ ครั ว เรื อ นเกษตรกร
สํานักงานเกษตรอําเภอควรดําเนินการ ดังนี้
1. จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนด
2. ตรวจสอบสมุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรที่ จ ะใช้ จั ด พิ ม พ์ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ย สภาพดี เย็ บ สั น เล่ ม ตรง ไม่ ชํ า รุ ด
หากพบสมุดทะเบียนเกษตรกรเย็บไม่เรียบร้อย ชํารุด ให้ทําหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเปลี่ยนเล่ม
ภายในเวลาที่กําหนด (โดยปกติจะต้องเปลี่ยนภายใน 30 วัน นับจากได้รับสมุดทะเบียนเกษตรกร)
3. ระมัดระวังในการเปิดหน้าสมุดให้ตรงกับข้อมูลที่จะพิมพ์ ทั้งนี้เพราะสมุดทะเบียนเกษตรกรมีราคาแพง
และมีสํารองในจํานวนจํากัด
4. การพิ ม พ์ ส มุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรให้ เ กษตรกรรายใหม่ จะต้ อ งทํ า การติ ด ภาพถ่ า ยขนาด 1 นิ้ ว
ที่มุมล่างขวาเหนือช่องลงชื่อ เมื่อเกษตรกรลงชื่อแล้ว ให้ประทับตราสมุดทะเบียนเกษตรกรด้วย
5. การพิมพ์ข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร สําหรับพืชที่กําหนด
ให้มีการตรวจสอบ เมื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่และบันทึกผลลงในระบบว่า “ผ่าน” แล้ว จึงจะสามารถ
จัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ ส่วนพืช ปศุสัตว์และประมงที่ไม่กําหนดให้มีการตรวจสอบ
สามารถพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ทันทีหลังแจ้งปรับปรุงข้อมูล
6. เกษตรกรบางรายอาจมีข้ อมูลจํ านวนมาก เนื้อที่ในสมุดจะไม่เพียงพอต่อการพิมพ์ข้อมูลดั งกล่าว
ให้พิมพ์ข้อมูลที่เกินลงในกระดาษ A4 แล้วแนบให้กับเกษตรกรพร้อมสมุดทะเบียนเกษตรกร และหมายเหตุ
ในหน้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วย แต่ไม่ต้องเย็บติดกับสมุดทะเบียนเกษตรกรเนื่องจากจะทําให้ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูล
หน้าอื่นๆ ลงในสมุดได้เพราะติดรอยเย็บกระดาษ
7. การเปลี่ยนเล่ม/ยกเลิกสมุดทะเบียนเกษตรกร เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
7.1 กรณียกเลิกครัวเรือนเกษตรกร ให้เจาะสมุดที่มุมล่างขวา พร้อมหมายเหตุในหน้าข้อมูลเพิ่มเติม
ว่ามีการยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร
7.2 กรณีเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร ให้พิจารณาใช้การขีดฆ่า เขียนชื่อหัวหน้าครัวเรือนใหม่
แล้วลงชื่อกํากับ หรือ ให้เจาะสมุดเล่มเดิมที่มุมล่างขวา แล้วพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มใหม่ โดยจะต้อง
หมายเหตุในหน้าข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเล่มเดิมและเล่มใหม่ด้วยว่า มีการเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนจากใครเป็นใคร
เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
7.3 กรณีสมุดเล่มเดิมเต็ม ให้พิจารณาพิมพ์ต่อในกระดาษ A4 หรือ พิมพ์สมุดเล่มใหม่ให้เกษตรกร
โดยเจาะสมุ ดเล่ ม เดิม ที่มุ ม ล่ างขวา พร้ อมหมายเหตุ ใ นหน้าข้ อมูล เพิ่ม เติ ม ทั้งเล่ มเดิมและเล่ ม ใหม่ ด้วยว่ า
สมุดเล่มเดิมเต็มจึงมีการออกเล่มใหม่ และในสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มใหม่ให้เลือกพิมพ์เฉพาะข้อมูลปีล่าสุด
7.4 กรณีเกษตรกรทําสมุดเล่มเดิมหาย ให้พิมพ์สมุดเล่มใหม่ให้เกษตรกร

หน้า 29

คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

รายงานจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูรายงานได้จากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยเลือกเมนู รายงาน
แล้วคลิ้กเรื่องรายงานที่ต้องการ ตัวอย่างรายงานที่ใช้บ่อย เช่น
1. ผลการดําเนินงานขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ
รายงานจะปรับเปลี่ยนให้เองโดยตัดยอดเป็นรายวัน โดยจะแสดงภาพรวมของการปรับปรุงข้อมูลในปีปัจจุบัน
(ตามปีงบประมาณ) และ ข้อมูลรายพืช (ตามปีการเพาะปลูก)
2. รายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร
2.1 รายงาน ทบก 04-1 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามกิจกรรมการเกษตร จะแสดงข้อมูล
จํานวนครัวเรือน เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว โดยระบบจะบังคับให้เลือกจังหวัด อําเภอ แต่ไม่บังคับให้เลือก
เงื่อนไขอื่น รายงานจะแสดงตามเงื่อนไขที่เลือก
ในการเลื อ กเงื่ อ นไข ควรระมั ด ระวั ง โดยเฉพาะการเลื อ กเงื่ อ นไข ปี กั บ การเลื อ กเงื่ อ นไข
วันที่เพาะปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื่องจากเงื่อนไข ปี จะค้นหาจากปีที่มีการปรับปรุงข้อมูล (ดูได้จาก
ปีในหน้ากิจกรรมการเกษตร) ดังนั้น หากเลือกเงื่อนไขเป็น ปี 2560 ไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่มีการแจ้งปลูกไว้นานแล้ว
แต่ไม่มีการมาปรับปรุงข้อมูลในปี 2560 จะไม่แสดงในรายงานนี้ด้วย
- หากต้องการทราบข้อมูลตามปีการผลิต ควรเลือกเงื่อนไขวันที่เพาะปลูก หรือ วันที่คาดว่าจะ
เก็บเกี่ยวตามปีการผลิตของพืชแต่ละชนิด และไม่ต้องเลือกเงื่อนไข ปี
- หากต้องการทราบข้อมูลการปรับปรุงพืชแต่ละชนิดในระบบ ในแต่ละปี ให้เลือกเงื่อนไขปี
แต่ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขวันที่เพาะปลูก หรือ วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
- สําหรับไม้ผล/ไม้ยืนต้น หากต้องการข้อมูลปัจจุบัน ให้เลือก ปี เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เกษตรกร
แจ้งในแต่ละปี แต่หากต้องการดูข้อมูลทั้งหมด ให้เลือกวันที่เพาะปลูกย้อนปีไปตามระยะยืนต้นของพืชแต่ละชนิด
2.2 รายงาน ทบก 04-2 รายชื่อเกษตรกรจําแนกตามกิจกรรมการเกษตร (ต้องระบุพืช แต่ไม่ต้องระบุหมู่)
โดยจะมีให้เลือกว่าต้องการให้แสดงข้อมูลตามที่ตั้งแปลงหรือตามทะเบียนบ้านของเกษตรกร รายงานจะแสดงข้อมูล
รหัสครัวเรือน ชื่อ – สกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ที่ตั้งแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธิ์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ พื้นที่เต็มในเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ปลูก วันที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว วันที่คาดจะว่าเก็บเกี่ยว
ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) และพิกัดแปลง
2.3 รายงาน ทบก 04-3 รายชื่อเกษตรกร (ไม่ต้องระบุพืช แต่ต้องระบุหมู่) โดยจะมีให้เลือกว่าต้องการ
ให้แสดงข้อมูลตามที่ตั้งแปลงหรือตามทะเบียนบ้านของเกษตรกร รายงานจะแสดงข้ อมูล รหัสครัวเรือน
ชื่อ – สกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ที่ตั้งแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์
พื้ น ที่ เ ต็ ม ในเอกสารสิ ท ธิ์ เนื้ อ ที่ ป ลู ก วั น ที่ ป ลู ก เนื้ อ ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว วั น ที่ ค าดว่ า จะเก็ บ เกี่ ย ว ผลผลิ ต (ตั น )
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) และพิกัดแปลง
รายงานนี้คล้ายกับรายงาน ทบก 04-2 เพียงแต่ล็อกการเลือกเงื่อนไขต่างกัน รายงาน 04-2 ต้องระบุพืช
แต่ไม่ต้องระบุหมู่ ใช้ในกรณีที่ต้องการทราบรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกพืชที่ระบุทั้งหมดในตําบล อําเภอ จังหวัดนั้นๆ
ส่วนรายงาน ทบก 04-3 ไม่ต้องระบุพืช แต่ต้องระบุหมู่ ใช้ในกรณีที่ต้องการทราบรายชื่อเกษตรกรในหมู่นั้นๆ
ว่าปลูกพืชอะไรบ้าง
การเลือกเงื่อนไข ทบก 04-2 และ ทบก 04-3 ให้ใช้วิธีการเดียวกับ ทบก 04-1
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ภาคผนวก
• กระบวนงานการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
• ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560
• แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตรกร
• แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับนิติบุคคล
• แบบคําร้องขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
• แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนทะเบียนเกษตรกร
• แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
• อัตราแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นต่อเนื้อที่เพาะปลูก
• ลักษณะผลผลิตพืชที่จัดเก็บ
• ชนิดพืชที่ควรระบุพันธุ์ในการจัดเก็บ
• การแบ่งกลุ่มข้าวตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกลุ่มสินค้าข้าว
• ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิตของแมลงแต่ละชนิด
• ตราสัญลักษณ์และตัวอย่างเมื่อประทับตราสัญลักษณ์ในสมุดทะเบียนเกษตรกร
• คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ์ Passbook สมุดทะเบียนเกษตรกร
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
พ.ศ. 2560 (หน้า 3)

หน้า 35

คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
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อัตราแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นต่อเนื้อที่เพาะปลูก
1. กล้วยหอม
200
2. กล้วยไข่
200
3. กล้วยน้ําว้า
200
4. กระท้อนเปรี้ยว
25
พันธุ์ทับทิม
25
พันธุ์ปุยฝ้าย
25
5. กาแฟ
170
พันธุ์โรบัสต้า
170
พันธุ์อราบิก้า
533
6. กานพลู
20
7. กระวาน
100
8. โกโก้
150-170
9. ขนุน
25
10. เงาะ
20
11. จําปาดะ
25
12. จันทร์เทศ
25
13. ชมพู่
45
14. ทุเรียน
20
15. ท้อ
45
16. น้อยหน่า
170
17. นุ่น
25
18. บ๊วย
45
19. ปาล์มน้ํามัน
22
20. ฝรั่ง
45
21. พุทรา
80
22. แพสชัน่ ฟรุ๊ต
400
23. พริกไทย
400
24. พลู
100
25. มะม่วง
20
26. มะพร้าวแก่
20
27. มะพร้าวอ่อน
20
28. มะม่วงหิมพานต์
45
29. มะละกอ
(ยกร่อง)
100
(ไม่ยกร่อง)
175

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่

30. มะนาว
31. มะปราง
32. มะขามเปรี้ยว
33. มะขามหวาน
34. มังคุด
35. ยางพารา
36. ลิ้นจี่
37. ลําไย
38. ละมุด
39. ลางสาด
40. ลองกอง
41. ส้มโอ
42. ส้มเกลี้ยง
43. ส้มตรา
44. ส้มเขียวหวาน
45. ส้มจุก
46. สตอเบอรี่
47. สาลี่
48. สะตอ
49. หน่อไม้ไผ่ตง
50. หมาก (ยกร่อง)

50
25
25
25
16
80
20
20
45
45
45
45
45
45
45
45
10,000
45
25
25
100-170

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

ต้น = 1 ไร่
ต้น = 1 ไร่

หน้า 43

คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

ลักษณะผลผลิตพืชที่จัดเก็บ
กําหนดรายงานน้ําหนักผลผลิตของพืชแต่ละชนิดตามหลักเกณฑ์ของลักษณะผลผลิตทีจ่ ัดเก็บ และ
หน่วยผลผลิตที่กําหนด ดังนี้
- น้ําหนักของลําต้น ใบ ดอก ฝัก ผล หรือเมล็ด
- น้ําหนัก สด หรือ แห้ง
- น้ําหนัก ฝักทัง้ เปลือก หรือปอกเปลือก หรือสีฝัดแล้ว เป็นต้น
ชื่อพืช
1. ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง

ลักษณะผลผลิต

หน่วยผลผลิต
กิโลกรัม

6. ถั่วลิสง

เมล็ดข้าวเปลือกที่นวดออกจากรวงข้าวแล้ว
ความชื้นไม่เกิน 14-15 %
เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สีออกจากฝักแล้ว
ความชื้นไม่เกิน 14%
เมล็ดข้าวฟ่างที่สีออกจากช่อแล้ว
ความชื้นไม่เกิน 14%
เมล็ดถั่วเขียวที่กะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว
ความชื้นไม่เกิน 14%
เมล็ดถั่วเหลืองที่กะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว
ความชื้นไม่เกิน 14%
เมล็ดถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง

7. อ้อยโรงงาน

ลําต้นอ้อยที่ตัดใบและยอดออกแล้ว

กิโลกรัม

8. มันสําปะหลัง

หัวมันสดที่ผ่านการทําความสะอาดเบื้องต้นแล้ว

กิโลกรัม

9. ทานตะวัน

กิโลกรัม

10. หอมแดง

เมล็ดทานตะวันที่สีออกจากจานดอกแล้ว
ความชื้นไม่เกิน 14%
หอมแดงแห้งทั้งต้นรวมใบ ณ 7 วัน (เหย้าหอมแดง)

11. กระเทียม

กระเทียมแห้งทั้งต้นรวมใบ ณ 90 วัน

กิโลกรัม

12. หอมหัวใหญ่

หอมหัวใหญ่ตัดจุกแล้ว ณ 7 วัน

กิโลกรัม

13. มันฝรั่ง

หัวมันฝรั่งสด

กิโลกรัม

14. พริกไทย

เมล็ดพริกไทยดํา

กิโลกรัม

15. สับปะรด

ผลสดที่ตัดจุกและต้นออกแล้ว

กิโลกรัม

16. กาแฟ

สารกาแฟ ความชื้นไม่เกิน 14 %

กิโลกรัม

17. ปาล์มน้ํามัน

ผลปาล์มน้ํามันทั้งทะลาย

กิโลกรัม

18. ยางพารา

ยางแผ่นดิบ

กิโลกรัม

19. มะพร้าว

มะพร้าวผลแก่ทั้งเปลือก

กิโลกรัม

20. พืชผักอื่น ๆ

ผลผลิตสด หลังทําความสะอาดเบื้องต้นแล้ว

กิโลกรัม

2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3. ข้าวฟ่าง
4. ถั่วเขียว
5. ถั่วเหลือง

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

กิโลกรัม
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ชนิดพืชที่ควรระบุพันธุ์ในการจัดเก็บข้อมูล
ลําดับที่
ชนิดพืช
1.
กล้วยไม้ (ตัดดอก)

กล้วยไม้ (ไม้ดอกกระถาง)
2.

กระท้อน

3.

เงาะ

4.

ชมพู่

5.

ทุเรียน

6.

มะขามหวาน

พันธุ์
1. กล้วยไม้พันธุพ์ ื้นเมือง
2. ฟาแลนอปซิส
3. แวนดา/ แอสโคเซนดา
4. หวาย
5. มอคคารา/ อแรนดา
6. เรแนนเธอรา/ อแรคนิส
7. ออนซิเดียม
8. กล้วยไม้ตัดดอกอื่นๆ
1. แวนดา / แอสโคเซนดา
2. หวาย
3. กล้วยไม้กระถางอื่นๆ
1. กระท้อนห่อ
2. กระท้อนเปรีย้ ว
3. กระท้อนพันธุ์อื่นๆ
1. เงาะโรงเรียน
2. เงาะสีชมพู
3. เงาะพันธุ์อื่นๆ
1. ชมพู่เพชร
2. ชมพู่แขกดํา
3. ชมพู่ทูลเกล้า
4. ชมพู่เพชรสุวรรณ
1. ทุเรียนชะนี
2. ทุเรียนกระดุม
3. ทุเรียนหมอนทอง
1. มะขามสีทอง
2. มะขามศรีชมพู
3. มะขามหมื่นจง
4. มะขามขันตี
5. มะขามน้ําผึ้ง

5. ชมพู่ทับทิมจันทร์
6. ชมพู่สาแหรก
7. ชมพู่พันธุ์อื่นๆ
4. ทุเรียนก้านยาว
5. ทุเรียนพวงมณี
6. ทุเรียนอื่นๆ
6. มะขามอินทผาลัม
7. มะขามพระโรจน์
8. มะขามประกายทอง
9. มะขามหวานอื่น ๆ

หน้า 45

คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

ลําดับที่

กลุ่มพืช

สายพันธุ์

7.

มะม่วง

8.

ลิ้นจี่

9.

ส้มโอ

10.

กาแฟ

11.

หม่อน

1. มะม่วงแรด
2. มะม่วงเขียวเสวย
3. มะม่วงน้ําดอกไม้
4. มะม่วงหนังกลางวัน
5. มะม่วงทองดํา
6. มะม่วงอกร่อง
7. มะม่วงพิมเสนเปรี้ยว
8. มะม่วงแก้ว
9. มะม่วงโชคอนันต์
10. มะม่วงหนองแซง
1. ลิ้นจี่ฮงฮวย
2. ลิ้นจี่โอเฮี้ยะ
3. ลิ้นจี่กิมเจ็ง
4. ลิ้นจี่จักรพรรดิ
5. ลิ้นจี่ค่อม
1. ส้มโอทองดี
2. ส้มโอขาวแป้น
3. ส้มโอขาวพวง
4. ส้มโอขาวน้ําผึ้ง
5. ส้มโอขาวหอม
1. กาแฟอาราบิก้า
3. กาแฟพันธุ์อนื่ ๆ
1. หม่อนเลี้ยงไหม/ผลิตชา

11. มะม่วงฟ้าลั่น
12. มะม่วงงามเมืองย่า
13. มะม่วงเพชรบ้านลาด
14. มะม่วงยายกล่ํา
15. มะม่วงเขียวมรกต
16. มะม่วงมหาชนก
17. มะม่วงขาวนิยม
18. มะม่วงนวลจันทร์
19. มะม่วงพันธุอ์ ื่นๆ

12.

ยางพารา

1. ยางพาราพันธุ์ส่งเสริม

2. ยางพาราพันธุ์พื้นเมือง

13.

มะพร้าว

2. มะพร้าวอ่อน

14.

ไผ่

15.

มันสําปะหลัง

1. มะพร้าวแก่
3. มะพร้าวน้ําตาล-พันธุ์สีหม้อ
1. ไผ่ตงเขียว
2. ไผ่ตงดํา
3. ไผ่สีสุก
4. ไผ่รวก
1. ระยอง 1
2. ระยอง 3
3. ระยอง 5
4. ระยอง 60
5. ระยอง 90
6. KU50

6. ลิ้นจี่ไทย
7. ลิ้นจี่จีน
8. ลิ้นจี่สําเภาแก้ว
9. ลิ้นจี่นพ.1
10. ลิ้นจี่พันธุ์อื่นๆ
6. ส้มโอขาวใหญ่
7. ส้มโอขาวแตงกวา
8. ส้มโอท่าข่อย
9. ส้มโอทับทิมสยาม
10. ส้มโอพันธุ์อื่นๆ
2. กาแฟโรบัสต้า
2. หม่อนบริโภคสด

5. ไผ่เลี้ยง
6. ไผ่หมาจู
7. ไผ่บงหวาน
8. ไผ่พันธุ์อื่นๆ
7. ห้วยบง
8. ระยอง 7
9. ระยอง 9
10. ห้วยบง 60
11. ห้วยบง 80
12. มันสําปะหลังพันธุ์อื่น ๆ
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การแบ่งกลุม่ ข้าวตามคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมกับกลุ่มสินค้าข้าว
กลุ่มพันธุ์
1. ข้าวหอมมะลิ

2. ข้าวหอมไทย
3. ข้าวขาว
3.1 ข้าวขาวพื้นนิ่ม

พันธุ์ข้าว

หมายเหตุ
หอมมะลิ เรียกใน
จังหวัด ภาคอีสาน
ทั้งหมด และ เชียงใหม่
เชียงราย พะเยา
นอกนั้นเรียก
หอมจังหวัด

ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105 (หอมจังหวัด)
กข15
กข15 (หอมจังหวัด)
กข33 (หอมอุบล 80)
กข51
ปทุมธานี 1

กข21
กข39
กข45
3.2 ข้าวขาวพื้นแข็ง กข1
กข3
กข5
กข7
กข9
กข11
กข13
กข17
กข19
กข23
กข25
กข27
กข29 (ชัยนาท 80)
กข31 (ปทุมธานี 80, ซีอีโอ)
กข35 (รังสิต 80)
กข37
กข41

หอมสุพรรณบุรี
หอมคลองหลวง 1
หอมพิษณุโลก 1
กข53
กข59
กข65
กข43
กข47
กข49
กข55
กข57
กข61
กข63
กข69 (ทับทิมชุมแพ)
กข71
กวก.1 (ข้าวญี่ปุ่น)
กวก.2 (ข้าวญี่ปุ่น)
กอเตี้ย
ก้อนแก้ว
กู้เมืองหลวง
เก้ารวง 88
แก่นจันทร์
ขาวกระป๋อง

พิษณุโลก 60-1
พิษณุโลก 80
นางมล เอส-4
ขาวกอเดียว
ขาวกอเดียว 35
ขาวเกษตร
ขาวคลองหลวง
ขาวชะลอ
ขาวญวน
ขาวตาแห้ง 17
ขาวบ้านนา
ขาวปากหม้อ 148
ขาวมานะ
ขาวมาเล
ขาวลอย
ขาวอากาศ
ข้าวเจ้าแดง
ข้าวแดง
ข้าวน้ําย้อย
ข้าวเบอร์ 17

ข้าวเจ้าที่มีอมิโลส
ไม่เกินร้อยละ 20
ข้าวเจ้าที่มีอมิโลส
เกินร้อยละ 20
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กลุ่มพันธุ์
3.2 ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวสินเหล็ก
(ต่อ) ข้าวหลวง
ข้าวหลวงสันป่าตอง
ข้าวเหลือง
เข็มทองพัทลุง
ไข่มดริ้น
ฆอรอ
เจ็กเชย 1
เจ้าขาวเชียงใหม่
เจ้าลีซอสันป่าตอง
เจ้าเหลือง 11
เจ้าฮ่อ
เฉี้ยงพัทลุง
ช่อขิง
ช่อลุง 97
ชัยนาท 1
ชัยนาท 2
ชุมแพ 60
ซิตโต้เจ้าแปด
ซี-75
ซีบูกันตัง
ซีพี111
ซุปเปอร์ไรซ์
ดอกข่า
ดอกพะยอม
ดัก 2
ดากว่าโพ
ดาหะแล๊ะ
ดี 4
ตะเภาแก้ว 161
เตี้ยมาเล
ทองมาแซง

พันธุ์ข้าว
ทองมาเอง
นางพญา 132
น้ํารู
น้ําสะกุย 19
บัวมะ
บั่วมั๊ง
บางแตน
บือแขะ
บือจ่อควา
บือน่อโพ
ปิ่นเกษตร 4
ปิ่นแก้ว 56
แปดห้า
เผือกน้ํา 43
พรสวรรค์
พลายงามปราจีนบุรี
พวงแก้ว
พวงเงิน
พวงเงินพวงทอง
พวงทอง
พวงไร่ 2
พัทลุง
พัทลุง 60
พิษณุโลก 2
พิษณุโลก 3
พิษณุโลก 60-2
โพธิ์ทอง
มะจานู
มาเลเซีย
มาเลแดง
มูเซอ
แม่แป๊ด

หมายเหตุ
ยาไทร
ยายอ
รวงรี
ราชินี
สุพรรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 2
สุพรรณบุรี 3
สุพรรณบุรี 4
สุพรรณบุรี 60
สุพรรณบุรี 90
สุรินทร์ 1
แสงหมึก
หลวงประทาน
หอมกุหลาบแดง
หอมจันทร์
หอมชลสิทธิ์
หอมไชยา
หอมดง
หอมธรรมศาสตร์
หอมใบเตย
หอมสุรินทร์
หันตรา 60
หัวนา
เหลืองเกษตร
เหลืองประทิว 123
เหลืองใหญ่ 148
เหลืองอ่อน
อยุธยา 1
อ่อนขาว
อ่อนสุราษฎร์
อ่อนเหลือง
อาเนาะกูนิง
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กลุ่มพันธุ์
4. ข้าวเหนียว

5. ข้าวสี
5.1 ข้าวเจ้าสี

5.2 ข้าวเหนียวสี
6. กข.43

กข2
กข4
กข6
กข8
กข10
กข12 (หนองคาย 80)
กข14
กข16
กข18
กข20
กข22
กข-แม่โจ้ 2
ก่ําดอยสะเก็ด
กําผาย 15
ขาวก้อน
กข69 (ทับทิมชุมแพ)
กุหลาบแดง
ดอกข่า 50
มะลินิลสุรินทร์ (มะลิดํา 2)
ไรซ์เบอร์รี่
ลืมผัว
เหนียวดําหม้อ 37
เหนียวดําช่อไม้ไผ่ 49
กข.43

พันธุ์ข้าว
ขาวโป่งไคร้
ข้าวก่ํา
ข้าวเขียว
เขี้ยวงู 8974
ซิวเกลี้ยง
ซิวแม่จัน
ดอกประดู่
ท่าดอกคํา
ธัญสิริน
นางฉลอง
นางนวล
แพร่ 1
เล้าแตก
สกลนคร (หอมสกล
หรือหอมภูพาน)

หมายเหตุ
สันป่าตอง 1
หางยี 71
เหนียวสันป่าตอง
เหนียวอุบล 1
เหนียวอุบล 2
เหมยนอง 62-เอ็ม
เหลืองบุญมา
อาร์258 (ดอสามเดือน)
อีแดงเล้าแตก
อีเตี้ย
อีลาว
หอมเสงี่ยม

สังข์หยด
หอมกระดังงา 59
หอมแดง
หอมนิล
หอมมะลิแดง
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ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิตของแมลงแต่ละชนิด
ที่

ชื่อแมลง

1.

ผึ้งพันธุ์

2.

ผึ้งโพรง

3.

ชันโรง

4.

5.

6.

ครั่ง

จิ้งหรีด

ด้วงสาคู

ลักษณะผลผลิต
น้ําผึ้ง ที่ผ่านขบวนการย่อยภายในตัวผึ้งพันธุ์ ทําการบ่มจนของเหลวนั้น
มีความเข้มข้นสูง หรือมีความชื้นน้อยกว่า 20%
น้ําผึ้ง ที่ผ่านขบวนการย่อยภายในตัวผึ้งโพรง ทําการบ่มจนของเหลวนั้น
มีความเข้มข้นสูง จนน้ําผึ้งบ่มสุก
น้ําผึ้ง ที่ผ่านขบวนการย่อยภายในตัวชันโรง ทําการบ่มจนของเหลวนั้น
มีความเข้มข้นสูง จนน้ําผึ้งบ่มสุก
พรอพอลิส พรอพอริสเป็นสารที่ชันโรงงานรวบรวมมาจากยางไม้ โดยเฉพาะยางที่
เคลือบอยู่บริเวณตาใบ มีลักษณะเป็นยางเหนียว สีน้ําตาลส้มถึงแดง แล้วแต่ชนิด
ของต้นไม้
พันธุ์ชันโรง เป็นแมลงในวงศ์เดียวกับผึ้งมีพฤติกรรมเก็บน้ําหวานจากดอกไม้และ
ละอองเกสรแต่ไม่มีเหล็กใน มี สกุลคือ 2Trigona และ Hypotrigona สายพันธุ์ที่
ส่งเสริม เช่น ชันโรงลาวีเซบ ชันโรงเพ็สดินาย ชันโรงขี้ย้าแดง ชันโรงขี้ย้าดํา
ครั่งดิบ (Stick Lac) เป็นครั่งที่ผู้เลี้ยงกะเทาะ หรือแกะออกจากกิ่งต้นไม้ที่ใช้เลี้ยง
ครั่ง เหลือแต่เนื้อครั่ง จะมีวัตถุเจือปนอยู่หลายอย่าง เช่น ชัน สีครั่ง ขี้ผึ้ง ซากของ
แม่ครั่งที่ตาย กิ่งหรือเปลือกไม้ เป็นต้น
พันธุ์ครั่งดิบ เป็นครั่งตัวเมียที่สมบูรณ์แก่เต็มที่ แต่ยังไม่ถึงระยะที่ครั่งออกตัว
ภายนอกของรังครั่งจะต้องหนาเกาะหุ้มรอบกิ่ง หรือเกือบรอบกิ่ง และเกาะยาวไป
ตามกิ่งไม่ขาดเป็นตอนๆ เมื่อบี้ดูภายในช่องรังจะมีตัวครั่งรูปร่างกลมซึ่งมีสีแดงอยู่
แสดงว่าครั่งยังมีชีวิตและสมบูรณ์ สามารถคัดไปทําพันธุ์ได้
ตัวจิ้งหรีด เป็นตัวจิ้งหรีดที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -60 วัน เพศผู้จะมีปีกคู่หน้าย่น
สามารถทําให้เกิดเสียงโดยการใช้ปีกคู่หน้าถูกัน เพศเมียจะมีอวัยวะวางไข่ยาว
แหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากส่วนท้อง
ขันไข่จิ้งหรีด เป็นภาชนะสําหรับวางไข่จิ้งหรีด ใช้ดินร่วนปนทรายและแกลบเผา
หรือวัสดุอื่นๆ ใส่ขันสําหรับอาบน้ํา ใช้เฉพาะในช่วงที่มีจิ้งหรีดตัวเต็มวัยที่จะวางไข่
ตัวหนอนด้วงสาคู เป็นตัวหนอนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 40- 35 วัน
มีสีเหลืองปนน้ําตาล
พ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคู เป็นตัวด้วงสาคูที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ
90 -184 วัน มีสีน้ําตาลอมส้มหรือน้ําตาลปนดําปากยาวแบบบางมีงวงโค้ง
มีจุดแต้มสีน้ําตาลเข้มกระจายบริเวณด้านบนของอกปล้องแรก
ตัวเมียมีงวงเรียวเล็กไม่มีแผงขนที่ปลายงวง ตัวผู้มีงวงสั้นอ้วนมีแผงขนที่ปลายงวง

หน่วย
ผลผลิต

หน่วยวัด

กิโลกรัม

รัง

กิโลกรัม

รัง

กิโลกรัม

รัง

กิโลกรัม

กิโลกรัม

รัง

รัง

กิโลกรัม

ต้น

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

บ่อ

ขัน

ขัน

กิโลกรัม

กาละมัง

คู่

คู่
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ตราสัญลักษณ์และตัวอย่างเมื่อประทับตราสัญลักษณ์ในสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตัวอย่างเมื่อประทับตราสัญลักษณ์ในหน้าข้อมูลพืน้ ฐานของสมุดทะเบียนเกษตรกร
(ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1 นิว้ )
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คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ์ Passbook สมุดทะเบียนเกษตรกร
1. เป็นเครื่องพิมพ์สําหรับพิมพ์สมุดบัญชีโดยเฉพาะ (Passbook Printer) ระบบ DOT MATRIX
ไม่น้อยกว่า 24 หัวเข็ม และมีจอ LCD บอกสถานะของเครื่องพิมพ์
2. เป็นระบบการพิมพ์แนวราบ (FLATBED) เพื่อป้องกันการติดขัดของเอกสารระหว่างพิมพ์
สามารถพิมพ์เอกสารทั้งในรูปแบบสมุด (Passbook) และกระดาษธรรมดา ได้เป็นอย่างน้อย
3. สามารถปรับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์และเอกสารโดยอัตโนมัติ
4. สามารถวางสมุดและกระดาษธรรมดาที่ช่องป้อนกระดาษตรงตําแหน่งใดก็ได้ และสามารถ
สั่งพิมพ์ก่อนหรือหลังใส่สมุดและกระดาษธรรมดาก็ได้
5. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 240x360 dpi
6. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 370 CPS ใน Draft Mode ที่ขนาดตัวอักษร 10 CPI
7. มีความกว้างของพื้นที่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 240 mm, 94 ตัวอักษร ที่ 10 CPI
8. สามารถตั้งการเว้นระยะระหว่างบรรทัดได้ที่ 1/6 นิ้ว ได้เป็นอย่างน้อย
9. สามารถพิมพ์ขนาดตัวอักษรต่อนิ้วได้ที่ 10 และ 12 CPI ได้เป็นอย่างน้อย
10. สามารถป้อนกระดาษความหนาสูงสุด 2 mm ได้ หรือสามารถป้อนกระดาษ
ความหนา 1 ต้นฉบับ และ 6 สําเนาได้ หรือดีกว่า
11. เชื่อมต่อแบบ USB port 2.0 ได้เป็นอย่างน้อย
12. มีหน่วยความจําอย่างน้อย 256 KB
13. สามารถพิมพ์ภาษาไทย สมอ (TIS), เกษตร (KU) ได้เป็นอย่างน้อย
14. สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 10 ได้เป็นอย่างน้อย
15. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย driver ชุดติดตั้ง สายไฟฟ้า และสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
อย่างละไม่นอ้ ยกว่า 1 ชุด
16. มีหมึกพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4 ตลับ ไม่รวมตลับที่มากับเครื่อง
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ที่ปรึกษา
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้จัดทํา
นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
นายอรุณชัย ศิริทรัพย์
นายพิศาล สองมณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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